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Nền tranh bìa 1: 

- Bìa sách bản chép tay của Nguyễn Văn Nhạn 

(1956) 

- Ảnh một số khuôn mặt người Việt ở Nam Ký 

đầu thế kỷ XIX do Émile Gsell (1838-1879), 

nhiếp ảnh gia người Pháp, ghi lại. 
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LÝI GIÞI THIỆU  

 

Ngày nay, "h⁉i nh p v n h⁀a" l„ m⁉t thu t ng⁓ 

t⁏⁕ng đ⁆i m⁗i, có ngu⁅n g⁆c C⁄ng gi‟o v„ th⁏⁖ng đ⁏⁚c 

s⁒ d⁎ng trong lãnh v⁔c loan báo Tin M⁐ng c⁌a Giáo H⁉i. 

Thu t ng⁓ này di‸n t† ho•t đ⁉ng c⁌a Giáo H⁉i nhm làm 

cho Tin M⁐ng th‥m nh p vào n‵n v n h⁀a c⁌a m⁈i dân 

t⁉c, đ‶n đ⁉ đ⁑c tin Kitô giáo tr⁘ thành m⁉t ph․n c⁌a n‵n 

v n h⁀a ‥y. Trong V n th⁏ thi‶t l p H⁉i Đ⁅ng Giáo Hoàng 

v‵ V n H⁀a, ng„y 20.5.1982, Th‟nh Gi‟o Ho„ng Gioan 

Phaol⁄ II đ‡ vi‶t: "M⁉t đ⁑c tin không bi‶n th„nh v n h⁀a l„ 

m⁉t đ⁑c tin kh⁄ng đ⁏⁚c đ⁀n nh n đ․y đ⁌, kh⁄ng đ⁏⁚c suy 

t⁏ tr⁃n v″n v„ kh⁄ng đ⁏⁚c s⁆ng cách trung thành". 

Tr⁏⁗c khi v‵ tr⁖i, Đ⁑c Kit⁄ đ‡ ⁌y thác cho các Tông 

đ⁅ nhi‹m v⁎ loan báo Tin M⁐ng cho m⁃i dân t⁉c. Vì v y, 

k‷ t⁐ th⁖i c‟c T⁄ng đ⁅, qua các th‶ h‹ gi†ng viên Tin 

M⁐ng, toàn th‷ l‾ch s⁒ truy‵n giáo c⁌a Giáo H⁉i cho th‥y 

m⁉t cu⁉c tìm ki‶m ph⁏⁕ng c‟ch th※ch nghi Tin M⁐ng vào 

các n‵n v n h⁀a kh‟c nhau. Vi‹c đ⁏a Tin M⁐ng h⁉i nh p 

vào các n‵n v n h⁀a đ⁏⁚c th⁔c hi‹n bng cách ti‶p c n, 

đ⁀n nh n, thanh l⁃c và hoàn thi‹n c‟c h›nh th‟i v n h⁀a 

khác nhau theo tiêu chu…n Tin M⁐ng, đ‷ r⁅i s⁒ d⁎ng 

ch⁋ng nh⁏ nh⁓ng ph⁏⁕ng ti‹n h⁓u hi‹u trong vi‹c loan 

báo Tin M⁐ng. 

Th⁔c ra, vi‹c h⁉i nh p v n h⁀a trong c⁄ng cu⁉c 

truy‵n giáo c⁌a Giáo H⁉i c⁍ng ch‼ là bt ch⁏⁗c cách th⁔c 
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hành c⁌a Thiên Chúa qua m․u nhi‹m Nh p Th‷ và qua 

m•c kh†i Thánh Kinh. Qua m․u nhi‹m Nh p Th‷, Ngôi L⁖i 

Thi‴n Ch⁋a đ‡ tr⁘ th„nh ng⁏⁖i phàm và nói v⁗i con ng⁏⁖i 

bng ngôn ng⁓ c⁌a h⁃. Qua m•c kh†i Thánh Kinh, L⁖i 

Ch⁋a c⁍ng đ⁏⁚c nói v⁗i con ng⁏⁖i qua ngôn ng⁓ nhân lo•i 

theo s⁔ chi ph⁆i c⁌a v n h⁀a, v„ ch※nh Th‟nh Kinh c⁍ng 

đ⁏⁚c coi nh⁏ m⁉t tác ph…m v‵ l‾ch s⁒ v n h⁀a.  

Khi vay m⁏⁚n ngôn ng⁓ v n h⁀a đ‷ di‸n t† và 

truy‵n đ•t c‟c ch‣n l⁜ đ⁑c tin, Th‟nh Kinh đ‡ s⁒ d⁎ng 

ngôn ng⁓, ch⁓ vi‶t, m⁉t s⁆ quan ni‹m và phong t⁎c truy‵n 

th⁆ng c⁌a d‣n Israel. Sau đ⁀, đ‷ cho L⁖i Chúa có th‷ 

đ⁏⁚c m⁃i ng⁏⁖i thu⁉c nh⁓ng n‵n v n h⁀a kh‟c nhau đ⁀n 

nh n, Thánh Kinh l․n l⁏⁚t đ⁏⁚c d‾ch sang ngôn ng⁓ các 

dân t⁉c, hong nh⁓ng hình th⁑c vb n‸id gn†uq c⁚⁏đ c n 

ch⁏⁕ng c⁌a m⁈i n‵n v n h⁀a. Đ⁀ c⁍ng ch※nh l„ tr⁏⁖ng 

h⁚p c⁌a sách S‥m Truy‵n Ca vào nh⁓ng th⁖i k⁛ truy‵n 

gi‟o đ․u tiên t•i Vi‹t Nam. 

Kh⁘i đ․u s⁑ v⁎ truy‵n giáo t•i Vi‹t Nam, các th⁐a 

sai D‿ng T‴n đ‡ ngh‽ ngay đ‶n vi‹c h⁉i nh p v n h⁀a 

bng cách t•o ra ch⁓ Qu⁆c ng⁓ d⁔a theo cách phát âm 

c⁌a ng⁏⁖i Vi‹t, đ‷ l„m ph⁏⁕ng ti‹n rao gi†ng Tin M⁐ng. 

Ch⁓ Qu⁆c ng⁓ đ‡ ra đ⁖i đ․u tiên t•i N⁏⁗c Mgnás i⁗v ,n 

ki‶n c⁌a các th⁐a sai và s⁔ c⁉ng tác c⁌a c‟c nho s‽ ng⁏⁖i 

Vi‹t đ‡ theo đ•o. Trong khi ch⁓ Qu⁆c ng⁓ c‿n đang trong 

th⁖i k⁛ phôi thai, các th⁐a sai h⁃c và s⁒ d⁎ng ch⁓ Nôm 

c⁌a ng⁏⁖i Vi‹t đ‷ biên so•n nh⁓ng sách kinh và sách giáo 

lý cho các tín h⁓u s⁒ d⁎ng. Vi‹c biên so•n này chc chn 

có s⁔ đ⁀ng g⁀p c⁌a c‟c nho s‽ v„ gi⁗i trí th⁑c ng⁏⁖i Vi‹t, 

trong s⁆ đ⁀ c⁀ c‟c th․y gi†ng. 

H⁕n n⁓a, vì ti‶ng nói c⁌a ng⁏⁖i Vi‹t có nhi‵u âm 

sc v„ ng⁏⁖i Vi‹t r‥t chu⁉ng các hình th⁑c thi ca, nên các 

kinh đ⁃c và ngay c† c‟c b„i gi‟o l⁜ c⁍ng đ⁏⁚c biên so•n 

có v․n đi‹u, v⁐a d‸ đ⁃c, d‸ h⁃c và d‸ nh⁗. Không ch‼ 
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d⁐ng l•i ⁘ đ⁀, gi⁗i trí th⁑c C⁄ng gi‟o c‿n ngh‽ đ‶n vi‹c 

sáng tác nh⁓ng tác ph…m thi ca v⁗i n⁉i dung t⁄n gi‟o đ‷ 

trình bày Thánh Kinh cho m⁃i ng⁏⁖i, nh‥t là cho gi⁗i trí 

th⁑c. Chính trong b⁆i c†nh ‥y, tác ph…m S‥m Truy‵n Ca 

c⁌a linh m⁎c L⁓ Y Đoan (Louis Đoan) đ‡ ra đ⁖i, không 

nh⁓ng nh⁏ m⁉t tác ph…m mang t※nh t⁄n gi‟o, m„ c‿n nh⁏ 

m⁉t đ⁀ng g⁀p r‥t s⁗m c⁌a ng⁏⁖i Công giáo Vi‹t Nam vào 

n‵n v n h⁃c n⁏⁗c nhà.  

S‥m Truy‵n Ca là m⁉t tác ph…m tuy‹t v⁖i c⁌a m⁉t 

linh m⁎c Vi‹t Nam thu⁉c Đ‾a ph n Đ„ng Trong, ti‵n thân 

c⁌a Giáo ph n Qui Nh⁕n ng„y nay. Trong khi bi‴n so•n 

l‾ch s⁒ Giáo ph n, chúng tôi bi‶t đ⁏⁚c linh m⁎c L⁓ Y Đoan 

đ‡ vi‶t tác ph…m S‥m Truy‵n Ca, nh⁏ng ch⁏a h‵ đ⁃c 

đ⁏⁚c n⁉i dung. Nay chúng tôi may mn có đ⁏⁚c m⁉t ph․n 

c⁌a tác ph…m n„y, đ⁀ l„ quy‷n 1 v⁗i t⁔a đ‵ T•o Đoan 

Kinh. Nh n th‥y đ‣y l„ m⁉t tác ph…m c⁇ kính, chng 

nh⁓ng có giá tr‾ tôn giáo mà còn có giá tr‾ v n ch⁏⁕ng, v„ 

nhân k⁝ ni‹m 350 n m t‟c ph…m ra đ⁖i (1670-2020), T⁌ 

s‟ch N⁏⁗c Mi⁃m i⁗v ‱s aihc ‷đ n†b t‥ux ý ãhn óc n 

ng⁏⁖i, trong khi ch⁖ đ⁚i nh⁓ng phát hi‹n m⁗i v‵ nh⁓ng 

quy‷n còn l•i c⁌a tác ph…m này.  

Tôi xin trân tr⁃ng gi⁗i thi‹u tác ph…m này cho quí 

đ⁉c gi† xa g․n, r‥t mong tác ph…m đ⁏⁚c qu※ đ⁉c gi† nhi‹t 

t›nh đ⁀n nh n và gi⁗i thi‹u cho nh⁓ng ng⁏⁖i quen bi‶t, đ‷ 

ngày càng có thêm nhi‵u ng⁏⁖i quí tr⁃ng nh⁓ng đ⁀ng g⁀p 

c⁌a ti‵n nhân. 

Qui Nh⁕n, ng„y 20 th‟ng 10 n m 2020 

+Matthêô Nguy‸n V n Kh⁄i 

Giám m⁎c Giáo ph n Qui Nh⁕n 
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LÝI NÓI ĐÆU CÓA TÓ SÁCH NÖÞC MẶN 

 

 

N m nay l„ tr‿n 350 n m t‟c ph…m S‥m Truy‵n Ca 

đ⁏⁚c cha L⁓ Y Đoan bi‴n so•n (1670-2020) khi còn là 

Th․y gi†ng. T⁌ s‟ch N⁏⁗c Mn⁕hN iuQ n hp oáiG a⁌c n 

chào m⁐ng k⁝ ni‹m này v⁗i hai c⁆ g:ng  

- Gi⁗i thi‹u r⁉ng rãi trên m•ng Internet t‹p tin PDF 

‥n b†n S‥m Truy‵n Ca, quy‷n 1: T•o Đoan Kinh, do T p 

San Y S‽ ‥n h„nh, đ⁏⁚c th⁔c hi‹n t•i Montreal, Canada, 

n m 2000. B†n PDF nhm giúp m⁃i ng⁏⁖i ti‶p c n nguyên 

tr•ng b†n in l․n đ․u c⁌a tác ph…m, v„ đ‷ thu n ti‹n cho 

nh⁓ng ng⁏⁖i c․n nghiên c⁑u.  

- Ch‶ b†n l•i quy‷n S‥m Truy‵n Ca v⁗i m⁉t vài c p 

nh t c․n thi‶t đ‷ đ⁉c gi† ngày nay, c† các b•n tr‱, có th‷ 

hi‷u ngay v„ th⁏⁘ng th⁑c đ⁏⁚c cái hay c⁌a t p truy‹n th⁕ 

này cách d‸ dàng.   

 

Đ⁄i d‿ng v‵ tác gi† và tác ph…m 

L⁓ Y Đoan sinh t•i K‱ Chàm (Qu†ng Nam) n m 

1613, là m⁉t ng⁏⁖i c⁀ t⁏⁕ng quan r⁉ng và tinh thông kinh 

sách. Trong th⁖i gian làm Th․y gi†ng lo vi‹c d•y giáo lý, 

⁄ng đ‡ so•n n m quy‷n đ․u c⁌a C⁔u ⁏⁗c thành truy‹n 

th⁕ l⁎c bát v⁗i t⁔a đ‵ S‥m Truy‵n Ca, hoàn thành n m 

1670. Ông đ⁏⁚c th⁎ phong linh m⁎c do Đ⁑c Cha Lambert 

de La Motte t•i Qu†ng Ngãi n m 1676 v„ qua đ⁖i hai n m 

sau đ⁀, 1678. Cha L⁓ Y Đoan đ⁏⁚c các th⁐a sai đ⁏⁕ng 
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th⁖i đ‟ng gi‟ l„ "ng⁏⁖i thông thái nh‥t trong các linh m⁎c 

c⁌a ch⁋ng ta n⁕i mi‵n đ‥t này, và có th‷ nói khp mi‵n 

Đ„ng Trong"a  

 

Th‟ch đ⁆ c⁌a h⁉i nh p v n h⁀a 

S‥m Truy‵n Ca đ‡ Vi‹t h⁀a c‟c t‴n ng⁏⁖i v„ t‴n đ‥t 

trong Kinh thánh (m⁏⁚n âm ng⁎ ý),v„ đ‡  trình bày n⁉i 

dung c‟c s‟ch Ng⁍ Th⁏ v⁗i phong cách h‶t s⁑c Vi‹t Nam. 

Giáo dân r‥t th※ch nh⁏ng c⁀ l′ c‟c gi‟o s‽ ph⁏⁕ng T‣y 

ng•i rng nó không sát b†n v n Kinh th‟nh n‴n kh⁄ng ⁌ng 

h⁉, tác ph…m ch‼ đ⁏⁚c chép tay ch⁑ kh⁄ng đ⁏⁚c in ra. 

Nguyên b†n ch⁓ Nôm hi‹n ch⁏a t›m th‥y. 

B⁉ s‟ch đ‡ tr⁄i d•t v‵ ph※a Nam v„ n m 1820 đ⁏⁚c 

phiên âm sang ch⁓ qu⁆c ng⁓ do ⁄ng Phan V n C n, t•i 

C‟i M⁕n, B‶n Tre. V⁗i tình tr•ng chép tay, ph†i c‥t gi‥u 

gi⁓a th⁖i k⁛ b.t đ•o, b⁉ s‟ch t⁏⁘ng ch⁐ng đ‡ mai m⁉t 

Nh⁖ ⁕n Ch⁋a Quan Ph‿ng, n m 1870, c⁀ ng⁏⁖i đ„o 

đ⁏⁚c t•i Cái Nhum (Ch⁚ L‟ch, V‽nh Long) m⁉t h․m vô 

ch⁌, có nhi‵u sách v⁘ v‵ đ•o thánh, trong đ⁀ c⁀ b⁉ S‥m 

Truy‵n Ca, gi‥y đ‡ m⁎c nhi‵u. L⁋c đ⁀ c⁀ ⁄ng Nguy‸n V n 

Th‶ đ‡ ch‾u khó chép l•i và truy‵n ra cho nhi‵u ng⁏⁖i bi‶t. 

N m 1885 cha Phao-l⁅ Qui mu⁆n gi⁋p đ⁉c gi† ti‹n 

đ⁆i chi‶u v⁗i b†n v n Kinh th‟nh n‴n đ‡ ghi s⁆ th⁑ t⁔ vào 

các câu trong m⁈i ch⁏⁕ng t⁏⁕ng ⁑ng v⁗i các câu c⁌a Kinh 

th‟nh. Ng„i c⁍ng chuy‷n m⁉t s⁆ t‴n ng⁏⁖i v„ t‴n đ‥t cho 

sát b†n Latinh đ‷ ti‹n d⁎ng cho đ⁉c gi†.  

Có hai b†n sao đ‡ t⁅n t•i t⁗i gi⁓a th‶ k⁝ XX:  

M⁉t b†n do nhà báo Paulus T•o (báo Nam K⁛ Đ‾a 

Ph n) th⁔c hi‹n. Trong s⁏u t p c⁌a Phêrô Tr․n H⁗n 

Xuyên, có b⁉ S‥m Truy‵n Ca, tr⁔c ti‶p chép theo b†n c⁌a 

Simong Phan V n C n, hoàn t‥t ng„y l7 th‟ng 5 n m 

1910 và m⁉t s⁆ tài li‹u v‵ S‥m Truy‵n Ca, do linh m⁎c 

Phao-l⁅ Qui s⁏u t․m và s⁒a ch⁓a, t⁐ n m 1885. Ông 

                     
a Adrien Launay, Histoire de la mission de Cochinchine, t. I, tr. 

274 



13 
 
 

 

Paulus T•o ghi n m th‟ng ⁄ng th⁔c hi‹n vi‹c biên kh†o 

trên m⁉t trang nay đ‡ r‟ch, n‴n kh⁄ng r⁂ l„ n m n„o.a Khi 

nh„ in T‣n Đ‾nh đ⁏⁚c thành l p, đ‡ c⁀ đ‵ ngh‾ in b⁉ sách 

nh⁏ng c‟c c⁆ Tây không ch‾u.  

B†n th⁑ hai ⁘ b‟o T⁄ng Đ⁅. N m 1947 nh„ b‟o 

Nguy‸n Cang Th⁏⁖ng mang v‵ tòa so•n b‟o T⁄ng Đ⁅ m⁉t 

s⁆ v n li‹u, trong đ⁀ c⁀ S‥m Truy‵n Ca. N m 1952, t‿a 

so•n b‟o T⁄ng Đ⁅ b‾ bão làm s p đ⁇, v n li‹u h⁏ h•i h⁕n 

phân n⁒a. Tác ph…m S‥m Truy‵n Ca h⁏ h⁁ng hoàn toàn 

ba quy‷n sau, vì b‾ n⁏⁗c ng p và m⁆i xông phá, ch‼ còn 

hai quy‷n đ․u là Genesia (T•o Đoan Kinh) và Exodus (L p 

Qu⁆c Kinh). Quy‷n L p Qu⁆c Kinh b‾ m⁆i tàn phá phân 

n⁒a, ch‼ c‿n 21 ch⁏⁕ng. N m 1956 nh„ b‟o Thaddaeus 

Nguy‸n V n Nh•n chép nh⁓ng ph․n còn l•i c⁌a t p S‥m 

Truy‵n Ca v„ ch‰p xong ng„y 20 th‟ng 12 n m 1956. 

Trong b†n chép tay c⁌a ông Nh•n, t‴n đ‥t v„ t‴n ng⁏⁖i 

chép theo b†n c⁌a ⁄ng Phan V n C n và ghi chú theo b†n 

s⁒a ch⁓a c⁌a linh m⁎c Phao-l⁅ Qui.b 

 

B†n in l․n đ․u n m 2000 

H⁃c gi† Hoàng Xuân Vi‹t (1930-2014) đ‡ d„y c⁄ng 

s⁏u t․m và b†o t⁅n nh⁓ng t⁏ li‹u ‥y. N m 1993, ⁄ng đ‡ 

c⁊ng Gi‟o s⁏ Nguy‸n V n Trung v„ m⁉t s⁆ trí th⁑c Công 

gi‟o đ‡ th⁔c hi‹n quy‷n sách “V‵ các tác gi† Công giáo 

th‶ k⁝ XVII-XIX”, do Khoa Ng⁓ V n, Đ•i h⁃c T⁇ng h⁚p Tp 

HCM ‥n hành. Quy‷n s‟ch đ‡ gi⁗i thi‹u tác ph…m S‥m 

Truy‵n Ca đ‶n công chúng.  

Gi‟o s⁏ Trung v„ c‟c c⁉ng s⁔ vi‴n đ‡ c⁀ c⁄ng 

nghiên c⁑u đ⁆i chi‶u, th⁔c hi‹n b†n v n hi‹u đ※nh mang 

tính khoa h⁃c v„ n m 2000 T p San Y S⁞ ⁘ Montreal đ‡ 

xu‥t b†n t p 1: T•o Đoan Kinh. 

Dù quy‷n s‟ch đ⁏⁚c in ⁘ Canada m⁗i c‟ch đ‣y 20 

                     
a Lời nhà xuất bản, Sđd, trang VII. 
b Nguyễn Văn Nhạn, Lời nói đầu, Sđd, 165-168. 
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n m, hi‹n nay ⁘ Vi‹t Nam r‥t khó tìm. Cu⁆i cùng, chúng 

tôi may mn t›m đ⁏⁚c m⁉t b†n photocopy ⁘ Th⁏ vi‹n H⁃c 

vi‹n Đa Minh, Gò V‥p và m⁉t  quy‷n sách g⁆c ⁘ Th⁏ vi‹n 

Mân Côi Bùi Chu.  

 

Nh⁓ng c p nh t c⁌a ‥n b†n 2020 

Çn b†n Canada 2000 đ‡ đ‟nh s⁆ c‣u t⁏⁕ng ⁑ng v⁗i 

Kinh thánh theo cha Phao-l⁅ Qui. Đ‷ ti‹n cho vi‹c tra c⁑u 

và trích d‧n, chúng tôi ghi thêm s⁆ th⁑ t⁔ c‟c c‣u th⁕ t⁐ 1 

đ‶n 3606.  

Ngoài ra, có m⁉t l⁈i k⁞ thu t trong phiên b†n 

Canada 2000 c⁍ng đ⁏⁚c đi‵u ch‼nh: N m 1885, cha 

Phao-l⁅ Qui s⁒a l•i ch⁐ng 30 tên riêng quan tr⁃ng cho g․n 

v⁗i cách vi‶t Latinh. Trong ‥n b†n Canada 2000, ch⁌ y‶u 

l‥y theo b†n chép tay c⁌a Paulus T•o, có m‥y tên riêng 

thi‶u s⁔ th⁆ng nh‥t t⁐ đ․u t⁗i cu⁆i tác ph…m: A-đam/A-

dong, Áp-ram/Çp-lâm, Ra-ham/Bá-lâm, Lót/L⁉c/L⁉c công, 

Trà-liên/Trà-l‴ v„ S‽-mông/S⁒ m⁄ng. Đ‷ đ⁉c gi† kh⁁i lúng 

túng, chúng tôi ch⁃n vi‶t th⁆ng nh‥t: Ap-ram, Ra-ham, 

L⁉c/L⁉c-công, Trà-li‴n v„ S‽-mông. Còn A-dong và A-

đam, c† hai t⁐ đ‵u thông d⁎ng và do âm v n l⁎c bát, 

ch⁋ng t⁄i đ‷ nguyên. 

- Có m⁉t s⁆ t⁐ ng⁓ đ⁏⁚c ⁄ng Phan V n C n phiên 

âm l⁆i ph‟t ‣m đ m sc Đ„ng Trong c‟ch nay đ⁋ng 200 

n m, ch⁋ng t⁄i c p nh t theo cách phát âm chung hi‹n 

nay. Nh⁓ng t⁐ ch‼nh s⁒a đ⁏⁚c in nghiêng, g⁅m 26 t⁐, có 

b†n li‹t kê ⁘ cu⁆i sách. 

- M⁉t s⁆ t⁐ b‾ sai chính t† theo l⁆i ph‟t ‣m đ m sc 

Đ„ng Ngo„i (c⁀ l′ do ng⁏⁖i đ‟nh m‟y ‥n b†n 2000) c⁍ng 

đ⁏⁚c ch‼nh l•i theo cách phát âm chung hi‹n nay. Nh⁓ng t⁐ 

ch‼nh s⁒a n„y c⁍ng đ⁏⁚c in nghiêng, g⁅m 9 t⁐, có li‹t kê ⁘ 

cu⁆i sách, có kèm d‥u *).  

- Ph․n chú thích trong t p sách này là c⁌a Paulus 

T•o, m⁉t vài ch⁈ do T⁌ s‟ch N⁏⁗c Móc ,hcíht úhc i⁗m n 
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ghi rõ. Nh⁓ng t⁐ An-nam trong c⁏⁗c chú c⁌a Paulus T•o 

tùy ch⁈ đ⁏⁚c c p nh t thành Vi‹t Nam hay ng⁏⁖i Vi‹t. 

- Çn b†n Canada 2000 in m⁎c l⁎c v⁗i ti‷u đ‵ 50 

đo•n s‟ch nh⁏ng trong s‟ch ch‼ có s⁆ th⁑ t⁔ m⁈i đo•n, 

không có ti‷u đ‵. Ch⁋ng t⁄i đ⁏a c‟c ti‷u đ‵ vào l•i sau s⁆ 

th⁑ t⁔ c‟c đo•n.  

 

Ghi chú v‵ n⁉i dung 

V⁗i nh⁓ng đ⁉c gi† m⁗i ti‶p c n v⁗i Kinh thánh, 

ch⁋ng t⁄i xin l⁏u ⁜ th‴m: T‟c ph…m S‥m Truy‵n Ca đ⁏⁚c 

vi‶t theo 5 quy‷n đ․u trong b⁉ Kinh thánh, ph․n T•o Đoan 

Kinh g⁅m 50 ch⁏⁕ng, vi‶t theo quy‷n th⁑ nh‥t, g⁃i là sách 

Sáng Th‶. Nh⁓ng tài li‹u đ‡ c⁀ t⁐ th⁖i Xu‥t hành (th‶ k⁝ 

XIII tr⁏⁗c C⁄ng nguy‴n) đ⁏⁚c gom g⁀p v„ san đ‾nh thành 

sách vào th⁖i c⁔c th‾nh c⁌a dân Israel (th‶ k⁝ X tr⁏⁗c 

C⁄ng nguy‴n). M⁏⁖i m⁉t ch⁏⁕ng đ․u c⁌a sách Sáng Th‶ là 

câu tr† l⁖i c⁌a đ⁑c tin v‵ Thiên Chúa T•o Hóa, v‵ ngu⁅n 

g⁆c v⁍ tr⁎ v„ lo„i ng⁏⁖i, v‵ ngu⁅n g⁆c c⁌a s⁔ d⁓. Kinh 

thánh cho bi‶t t⁉i l⁈i c⁌a con ng⁏⁖i g‣y n‴n đau kh⁇ và s⁔ 

ch‶t v‵ mcm ⁁b gnôhk aúhC nêihT ,nêihn yut ,hnil mât t 

nh⁏ng đ‡ h⁑a cho Con Ng„i ra đ⁖i c⁑u chu⁉c. R⁅i Ng„i đ‡ 

kh⁘i s⁔ chu…n b‾  c⁎ th‷ cho vi‹c c⁑u chu⁉c v⁗i câu 

chuy‹n l‾ch s⁒ t⁐ c‟c ch⁏⁕ng 12-50 c⁌a T•o Đoan Kinh. 

L‾ch s⁒ này bt đ․u t⁐ th‶ k⁝ XIX tr⁏⁗c Công nguyên ⁘ vùng 

Trung Đ⁄ng, c⁊ng th⁖i v⁗i nh⁓ng đ⁖i vua Hùng thu⁘ đ․u ⁘ 

n⁏⁗c ta, do đ⁀ c⁀ m⁉t s⁆ t p t⁎c khá xa l• v⁗i ta. Dù v y, 

v⁗i h⁅n th⁕ l⁎c bát c⁌a linh m⁎c L⁓ Y Đoan và v⁗i ti‶ng Vi‹t 

trong sáng c⁌a th‶ k⁝ XVII, T•o Đoan Kinh đ‡ mohc c 

sách Sáng Th‶ Ký m⁉t câu chuy‹n đ․y màu s.c Vi‹t Nam 

 

L⁖i m⁖i g⁃i góp tay tìm ki‶m và gìn gi⁓ 

K⁝ ni‹m 350 n m t‟c ph…m S‥m Truy‵n Ca, chúng 

tôi th⁔c hi‹n ‥n b†n này trong tâm tình t• ⁕n Thi‴n Ch⁋a, 

t⁏⁘ng ni‹m linh m⁎c tác gi† L⁓ Y Đoan, c⁊ng c‟c b c ti‵n 
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nh‣n đ‡ c⁀ c⁄ng b†o t⁅n di s†n quý giá c⁌a ngài.  

M⁉t ph․n nh⁁ khác c⁌a S‥m Truy‵n Ca đ‡ đ⁏⁚c 

c⁑u v‡n l„ 21 ch⁏⁕ng đ․u c⁌a L p Qu⁆c Kinh, truy‹n th⁕ 

di‸n l•i quy‷n th⁑ hai c⁌a Ng⁍ th⁏ C⁔u ⁏⁗c là sách Xu‥t 

Hành. Ch⁋ng t⁄i đang li‴n l•c v⁗i Gi‟o s⁏ Nguy‸n V n 

Trung, mong bi‶t tin v‵ ph․n này h․u xin phép ‥n h„nh đ‷ 

kh⁁i b‾ th‥t truy‵n. 

Câu chuy‹n s⁆ng sót ly k⁛ sau m‥y th‶ k⁝ c⁌a t p 

T•o Đoan Kinh v„ 21 ch⁏⁕ng L p Qu⁆c Kinh m⁘ ra cho 

chúng ta m⁉t chân tr⁖i hy v⁃ng và m⁉t trách nhi‹m. Hy 

v⁃ng rng có nh⁓ng b†n sao các tác ph…m t⁏⁘ng ch⁐ng đ‡ 

mai m⁉t, v‧n còn s⁆ng sót …n khu‥t đ‣y kia, c⁀ th‷ là ngay 

n⁕i nh⁓ng t⁏ li‹u c⁍ trong c‟c gia đ›nh ch⁋ng ta… Ch⁋ng 

t⁄i ⁏⁗c mong m⁃i ng⁏⁖i cùng quan tâm tìm ki‶m đ‷ đ⁏a ra 

ánh sáng nh⁓ng đ⁀ng g⁀p qu⁜ gi‟ c⁌a ti‵n nhân. 

C⁎ th‷, n‶u tìm th‥y nh⁓ng b†n chép tay, nh⁓ng b†n 

in c⁇, bng qu⁆c ng⁓ hoa⁏hc „hn gnort „m m⁄N n‟H c 

đ‟nh gi‟ đ⁏⁚c,… xin qu⁜ v‾ và anh ch‾ em vui lòng dùng 

đi‹n tho•i sao ch⁎p l•i (ít là m⁉t s⁆ trang đ․u và m⁉t s⁆ 

trang cu⁆i) g⁒i v‵ Tòa Giám m⁎c Qui Nh⁕n holiame c 

<tusachnuocman@gmail.com>. Ban qu†n tr‾ T⁌ sách 

N⁏⁗c Mme ‾hc hna ohc i•l oáb ‷đ c⁃đ i⁖⁏gn ⁖hn ′s n 

bi‶t n⁉i dung c⁌a t⁏ li‹u. N‶u đ⁀ l„ nh⁓ng t⁏ li‹u liên quan 

đ‶n đ⁖i s⁆ng và l‾ch s⁒ Dân Chúa, chúng tôi s′ trao đ⁇i 

v⁗i quý v‾ và anh ch‾ em đ‷ cùng tìm cách b†o t⁅n.  

Cúi xin Thiên Chúa Quan Phòng ban phúc lành và 

d‧n d…t chúng ta trên l⁉ trình tìm ki‶m 

Qui Nh⁕n, ng„y 07.10.2020 

 

Lm. Tr ng Th p T⁔ 
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LỮ Y ĐOAN 

Linh mục Địa phận Đàng Trong 

 

 

 

Sấm Truyền Ca 
 

Quyển 1 

GENESIA 

Tạo đoan kinh 

 

 

 

Khai sáng càn khôn, 

Tạo đoan phu phụ, 

Âm dƣơng hỗ trợ, 

Sinh hóa trƣờng tồn. 

 

 

 

 

1670 
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VÀO ĐỀ 

 

Ng„y ng„y tr⁏⁗c mt chúng sinh,    001 

Ch⁓ đ⁖i ch⁓ đ•o ph‣n minh đ⁄i đ⁏⁖nga  

x⁏a nay trong ki‶p v⁄ th⁏⁖ng, . 

Th‥y đi‵u vân c…u m„ th⁏⁕ng nh‣n ph„m.   
Lo„i ng⁏⁖i t⁐ th⁌a A-đamb,      005 

Đua nhau x‣y d⁔ng m⁉ng ham làm tr⁖i. 

M⁉t pho Kinh th‟nh ra đ⁖i, 

Ch⁑ng minh v•n đ•i nh⁓ng l⁖ic do Thiên. 

                     
a Chúa Cứu thế đã phán: "Của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa, 

của Xê-da trả cho Xê-da. Ngày xưa có câu hát: Nói đạo là việc 

của Trời, Nói đời là việc của người làm ra. Vậy đời và đạo có 

mặt với nhau trong cuộc sống, nhưng vẫn riêng biệt nhau. 
b Loài người từ con người thứ nhất xuất hiện trên mặt đất. 
*A-đam: Theo lời linh mục Giuse Trần Hiếu Lễ thì chữ A-đam 

do linh mục Phao-lồ Qui đổi ra thay chữ cũ (bản xưa) là A-

dang. A-dang gốc chữ Nôm viết là A-dương (có nghĩa: nhập 

vào cõi dương, tức là cõi có hình) do đó đọc trại ra A-dong 

hay A-dang. 

"Đánh số từng câu là công khó của linh mục Phao-lồ Qui, năm 

1885, để tìm hiểu việc soạn ra Sấm Truyền Ca của Thầy cả Lữ 

Y Đoan xưa, là mô phỏng hay là dựa sát theo Kinh thánh. 

Linh mục Qui có mấy nhận xét 

a) Thầy cả Lữ Y Đoan dựa theo Kinh thánh khá chặt chẽ, trừ 

những câu về tên riêng của dòng dõi các tổ phụ thì viết đại 

khái theo điểm chính. 

b) Những câu không phù hợp dân tộc tính An nam thì trình bày 

theo sự kiện thần thoại mà người Á đông quen dùng, chẳng 

hạn như ông Lót và hai con gái của mình ... 

c) Về tên riêng, không rõ chữ Nôm xưa viết thế nào, chỉ theo bổn 

của Phan Văn Cận (1820) và tôi đã chữa lại theo lối phiên âm 

của các linh mục Pháp quen dùng tại Sàigon hiện nay (1885). 
c Những lời thiên lý tức là Đạo của Trời. 
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TÄO ĐOAN KINH 

Genesia  

Đo•n I  

KHAI SÁNG CÀN KHÔN  

TÁC THÀNH VÔ TRÕ 

 

 

1 Hng sinh Th⁏⁚ng đ‶a đ•i quy‵nb,   

T⁔ khôngc sáng t•o phán truy‵n hong khai;        010 

Càn khôn b⁈ng chúc phôi thai    
2 H⁏ h⁏ h„n v⁍d, dày dày u minh. 

Thánh th․n sinh hóa v n trình, 
3 Đ⁉t nhiên quang ánh l⁉ hình kh.p n⁕i 
4 Ban khen trong sáng tuy‹t v⁖i            015 

Li‵n ph‣n l⁏⁙ng v⁔ce mu⁄n đ⁖i đ⁆i nhau:  

 

 

 

                     
a Thượng đế: Ngày xưa dùng chữ này chỉ về Thiên Chúa, Đức 

Chúa Trời hằng có đời đời. 
b Đại quyền: Phép tắc vô cùng quyền oai khôn sánh.  
c Tự không: Bởi không dựng nên mọi sự cho có.  
d Hàn vũ: Mưa lạnh, diễn tả trạng thái sơ khai vũ trụ còn hỗn 

độn, vì lạnh lẽo u minh dày đặc, nửa thực nửa hư. 
e Lưỡng vực: Hai lãnh vực khác biệt nhau. 
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5 G⁃i ng„y, d⁏⁕ng khí làu làua, 

G⁃i đ‴m, ‣m kh※ ph⁌ bao m‾t m⁖,  

Hoàng hôn chuy‷n ti‶p minh s⁕b, 

Chu k⁛c th⁑ nh‥t, thi‴n c⁕ ⁑ng hành.          020 
6 Không gian ph‟t đ⁉ng m⁘ màn,    
7 Th⁌y hành nh‾ khíd đ„nh r„nh d⁏⁗i trên. 
8 Trên thì danh g⁃i cao thiên  

Chi‵u đi mai đ‶n ti‶p liên chu k⁛ 

 

 

 

                     
a Theo bản sưu tầm Sấm Truyền Ca của Linh mục Giuse Trần Hiếu 

Lễ, cha sở họ đạo Cái Mây (Mỹ Tho) năm 1920, từ câu 5-8 như 

sau:  
5Dương cơ, ngày rạng khai mào 

Âm cơ còn lại đặt vào phần đêm  
Hai cơ trao đổi triền miên  
Chiều, mai bổ túc đầu tiên chu kỳ. 

6Thủy phân thượng hạ đồng nghi, 
7Hạo khung tạo lập biên thùy phân minh, 

Không gian hảo hiệp thời trình, 
8Hóa công thấy ứng gọi danh là trời, 

Chuyển vần tự lực nơi nơi, 

Chiều mai sung mãn thứ hai chu kỳ. 
b Minh sơ: sự sáng sơ khởi, tức là rạng đông, buổi mai. 
c Chu kỳ: do câu “Thiên địa tuần hoàn, châu nhi phục chi", chỉ 

một thời gian dài khởi điểm đến cao điểm, rồi từ cao điểm trở 

về khởi điểm. Khởi điểm bắt đầu từ âm cực, tức vô hình, đến 

dương cực, tức hữu hình; Thầy cả Lữ Y Đoan dùng chữ chu kỳ 

để cho rõ nghĩa chữ có buổi chiều (từ âm xuất) và buổi mai 

(đến dương hiện) là một ngày (là một chu kỳ) (vespere et 

mane) đã dùng trong Kinh thánh. 
d Nhị khí: Thanh khí và trọc khí. Thanh khí nhẹ thì bay lên cao 

như sương, như mây; trọc khí nặng thì đọng lại dưới thấp 

như nước, như bùn sình. 
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9 Th⁇ phân, th⁌y l p biên thùya            025 
10 Th⁇ l„ đ•i l⁎c, th⁌y th› đ•i d⁏⁕ng  
11 L‹nh ban hành m⁉cb t⁔ c⁏⁖ng, 
12 Ngàn hoa v•n th†o ⁑ng t⁏⁖ng phát sinh  
13 T•o trìnhc đ•t m⁑c t⁆t lành, 

Chu k⁛ chi‵u sáng giai t․ng th⁑ ba.           030 
14 H„nh tinh đ,p bao lahk t    

K‶t th„nh v⁍ tr⁎ dung hòa th⁖i gian. 

T⁔ c n h„nh h⁁a 15 chuy‷n v․n 
15 Trên tr⁖i d⁏⁗i đ‥t đ․y tràn nhi‹t quang 
16 Nh t qua nguy‹t l•i 17chu toàn           035 
18 Ng„y đ‴m h⁏⁗ng d‧n th‟ng n m đ‵u đ⁅ng 
19 Tinh vi th⁁a mãn hoài mong, 

Chu k⁛ th⁑ b⁆n, chi‵u hôm l•i ngày. 
20 D⁔ng l‴n đ⁌ lo•i chim bay, 
21 Kình, nghê, s⁌, v⁏⁚t, các loài th⁌y sinh.d           040 

Đ″p thay, v•n tr•ng, thiên hình     
22 Truy‵n cho sinh s†n ngh›n ngh›n t ng gia.  
23 Chu k⁛ chi‵u đ‶n sáng ra  

Hoàn thành nhi ti‶n k‷ là th⁑ n m. 
* 

                     
a Phân cương giới giữa đất và nước. Ngày xưa có câu hát: 

Lưỡng hành thủy thổ qua phân. Thủy lai thổ yểm, đất tràn 

nước dâng ... nói lên trật tự ngăn nắp ở đời, không ai xâm 

phạm ai.  
b Hành mộc: một hành trong ngũ hành, chỉ về tất cả cây cỏ thảo 

mộc rong rêu. 
c Tạo trình: chương trình hay lịch trình sáng tạo. 
d Thủy sinh: Các loài sống trong nước, thủy tộc. 
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24 M⁃i loài thú v t hi‹n thân,            045 

Tr⁊ng tr⁊ng đi‹p đi‹p s⁕n lâm đ⁅ng bng. 
25 Thú to, thú nh⁁a lan tràn, 

Sc thanh phong ph⁋, t„i n ng d⁅i dào. 
26 Đ‥t tr⁖i v•n v t đ⁌ màu, 

Ph†i làm m⁉t lo•i t„i cao đi‵u hànhb.          050 

Chi‶u theo siêu †nhc tác thành,  

Tinh hoa đ⁋c k‶t hóa sanh con ng⁏⁖i. 
27 M⁉t nam, m⁉t n⁓ ch„o đ⁖i, 
28 Truy‵n sinh miêu du‹, đ․y n⁕i đ‾a c․u  
29 Ch⁌ nhân v•n v t quy‵n trao              055 
30 Thú, c․m, ng⁏, th†o, g⁅m thâu x⁒ dùng 
31 Bu⁇i chi‵u bu⁇i sáng cu⁆i cùng, 

Chu k⁛ th⁑ s‟u c‟o chung ch⁏⁕ng tr›nh. 

                     
a Thú to thú nhỏ: các loài động vật, các giống côn trùng khắp cả 

mặt đất. 
b Thiên Chúa muốn dựng nên một loài cao đẳng để quản trị tất 

cả sinh vật nơi cõi hữu hình. 
c Siêu ảnh: Hình ảnh cao siêu, tức hình ảnh Thiên Chúa. 
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Đo•n II 

PHÁT ĐOAN PHU PHÕ  

LÊP CÂNH Ê-ĐEN 

 

1 C⁕ tr⁖ia sinh hóa hóa sinh, 

Ng⁍ h„nh thi‴n đ‾a ti‶n trình yên xuôi.          060 
2 Chu k⁛ th⁑ b†y ngh‼ ng⁕i      
3 Ho•ch đ⁅ sáng t•o đ‥t tr⁖i đ‡ xong.b 

Chúc lành t‥t c† k⁛ công 

Cùng là thánh hóa ngoài trong tr⁃n lành. 
4 K‷ ra đ•i cu⁉c t•o thànhc,            065 

M⁉t tay Th⁏⁚ng đ‶d quy‵n n ng ki‹n toàn. 
5 Tr⁏⁗c đ‣y th⁖i ti‶t ch⁏a phân, 

                     
a Cơ trời: Guồng máy tạo hóa tuần tự nhi tiến. 
b Theo bổn cũ câu 3 đoạn II viết 

Hoạch đồ sáng tạo đất trời đã xong 
Khôn ngoan nắm vững đại đồng 
Tam thiên vũ trụ vô cùng hóa sanh. 
Linh mục Phao-lồ Qui (1885) đã sửa lại cho sát nghĩa Kinh 
thánh, để tránh chữ "đại đồng, tam thiên vũ trụ" là danh từ 
Nho giáo và Phật giáo mà các linh mục Pháp thời xưa hay 
đem ra bắt bẻ Sấm Truyền Ca của thầy cả Lữ-y Đoan. 

c Đại cuộc tạo thành: Công việc vĩ đại là tạo thiên lập địa và bảo 
tồn bền vững. 

d Theo người xưa tin tưởng vào Đấng tối cao, thời đó quen gọi 
là Thượng đế (hạng văn nho) và ông Trời hay là Trời (hạng 
bình dân). 
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Gi⁃t m⁏a ch⁏a c⁀ đ⁅ng bng ch⁏a ai  
6 N⁏⁗c dâng t⁏⁗i th‥m đ‥t đai, 
7 Tay tr⁖i nh⁅i đ‥t nn ngay x‟c ng⁏⁖i           070 

Thông cho s⁑c s⁆ng tuy‹t v⁖ia     

Nên m⁉t con ng⁏⁖i trí tu‹ cao xa. 
* 

8 M⁉t v⁊ng đ‾a th‶ nguy nga, 

B⁆n mùa khí h u ôn hòa phía đ⁄ng.  

Đ570            ,gnô nâhn ⁌hc màl i⁖⁏gn t 
9 K⁛ hoa d‾ th†o h⁏⁕ng l⁅ng tinh s⁏⁕ng, 

Di‵m dà đ•i th⁎ gi⁓a v⁏⁖n 

Tr⁏⁖ng sinhb là m⁉t song-t⁏⁖ngc là hai 
10 Xuyên qua d‿ng n⁏⁗c tr„n đ․y  

Chia ra b⁆n nhánh bao vây khu v⁏⁖nd.          080 
11 Phi-s⁕ne t⁏ nhu n Hào-l⁏⁕ngf,   

N⁕i nhi‵u m‡ n‡o, nh⁍ h⁏⁕ng, v„ng r‿ng.  
12 Di-khangg t⁏ nhu n C⁔-s⁕nh,  
l3 Tích-giangi u⁆n khúc quanh vùng Án-xuyêna,  

                     
a Sức sống tuyệt vời: Thiên Chúa ban cho một linh hồn vạn 

năng trổi xa vạn vật tất cả. 
b Trường sanh: cây có trái ăn sống mãi, trường thọ bất tử, cũng 

gọi là cây hằng sống. 
c Song tường: cây biết lành biết dữ, biết hai mặt phải trái, hư 

thực, thị phi, có nghĩa bóng là cây khôn sáng, tự do.  
d Bổn cũ viết: 

Trong trong nước ngọt hoằng khai 

Bốn dòng hội tụ bao vây khu vườn. 
e Phi-sơn: sông Phison.  
f Hào-lương: vùng đất Hévilath.  
g Di-khang: sông Géhon.  
h Cự-sơn: vùng đất Cousch.  
i Tích-giang: sông Tigris. 
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14 Dòng sông Ü-pháchb tri‵n miên,           085 

Ê-đenc t⁏ nhu n kh.p mi‵n phì nhiêu   
15 Ng⁏⁖i v⁐a canh t‟c đ⁌ đi‵u, 

V⁐a là b†o qu†n, t•o nhi‵u m⁞ quan.  
16 C‟c lo„i c‣y tr‟i đ⁏⁚c  n, 
17 Song-t⁏⁖ng qu† ‥yd, l‹nh ng n ch⁗ dùng.         090 

Ng„y n„o ng⁏⁖i dám b‥t trung,     

D‽ nhi‴n c‟i ch‶t chng dung m•ng ng⁏⁖i. 
* 

18 Đ⁉c thân ki‶p s⁆ng thi‹t thòie, 

Ph†i cho ng⁏⁖i b•n x‣y đ⁖i th‴m t⁏⁕i. 
19 Thú c․m Tr⁖i d•y t⁗i lui,            095 

A-dongf quan s‟t đ‷ r⁅i cho têng. 
20 G‧m trong sinh v t đ‡ quen, 

Kh⁄ng lo„i n„o đ‟ng h„n huy‴n t‣m đ⁅ng. 

                                       
a Án-xuyên: vùng đất Assyrios. 
b Ơ-phách: sông Euphrate (bản cũ: Uông-phát). 
c Ê-đen: vườn địa đàng vui vẻ. 

Theo bổn xưa viết là Yên-đan.  

Câu 14 bổn cũ viết: 

Trường giang Uông-phát triền miên, 

Yên-đan tư nhuận khắp miền phì nhiêu.  

Linh mục Phao-lồ Qui [1885) đã sửa lại là Ơ-phách theo âm 
La-ngữ Euphrate và Ê-đên theo chữ Eden. 

d Thiên Chúa cấm ăn trái cây biết lành dữ (cây song tường). 
e Đời sống cô độc không hợp với đức hiếu sinh của Đấng Tạo-

hóa; vì ngay từ thuở dựng nên vạn vật thì Thượng đế đã chủ 

trương "...tất cả sinh vật phải gia tăng đầy tràn mặt đất..." 
f A-dong: Adamus, người đầu tiên được dựng nên bởi đất. A-

dong theo bản cũ là A-dương (nhập thể vào cõi dương, cõi 
hữu hình) về sau đọc trại ra A-dong, hoặc A-dang. Linh mục 
Phao-lồ Qui sửa lại là A-đam. 

g Cho tên: đặt tên cho mỗi thú vật. 
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21 Ng„y kia ng⁏⁖i ngã gi‥c n⁅ng 

Tay tr⁖i rút l‥y x⁏⁕ng s⁏⁖n A-dong,           100 
22 T•o nên m⁉t gái má h⁅ng,    

A-dong th⁑c gi‥c th‥y lòng nôn nao:  
23 Th‾t x⁏⁕ng n„y chng b⁘i đ‣u, 

Nh⁏ng đ⁏⁚c n.i⁄t gn⁕⁏x t‾ht i⁘b oàhn n 

Th› đ‣y di‸n bi‶n lu t tr⁖i            105 

Âm t⁐ d⁏⁕ng xu‥ta n⁓ th⁖i do nam, 
21 N‴n đ„n ⁄ng b⁁ song thân 

K‶t duyên v⁗i v⁚ đ⁅ng s„ng, đ⁅ng quanb 
23 B‥y gi⁖ đ⁖i s⁆ng kh⁁a thânc, 

Đ⁄i uy‴n ⁏⁕ng ‥y thanh nh„n v⁄ t⁏.           110 

                     
a Do câu nói xưa: "...Dương thịnh âm khai, 

Lưỡng nghi tương hợp, 

Càn khôn chi xuất, 

Vạn vật đồng lai..."  
b Do câu nói: sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng 

quách. 
c Khỏa thân: không mặc quần áo, sống cách tự nhiên đối với 

thời tiết ấm lạnh. 
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Đo•n III 

TỘI NHÊP THẾ GIAN  

GÅY NÊN CÜ CÛC 

1 C⁍ng nh⁏ c‟c v t sinh c⁏,    

Có loài r.n quáia giao du m•n đ„m 
2 H⁁i: sao các trái c‥m  n ? 

Đ‟p:  n đ⁏⁚c h‶t, 3ch‼ ng n song-t⁏⁖ngb. 

N‶u  n mang h⁃a t⁒ vong.            115 
4 Rng: không ph†i v y! 5 Tr⁖i ph‿ng ai  n 

S′ nên minh tri‶t nh⁏ th․n, 

R⁂ đi‵u thi‹n ác, sánh bng tr⁖i caoc. 

* 

6 Nghe qua, th‥y tr‟i t⁏⁕i màu, 

N⁓ nh‣n b n h‟i,  n v„o kh‟ ngon.           120 

L•i đem m⁖i g‡ đ„n ⁄ngd, 

                     

 
a Rắn quái: Ma quỉ lấy hình con rắn để cám dỗ người nữ . 
b Chỉ cấm ăn trái cây biết lành biết dữ (cây song tường).  
c Ma quỉ phỉnh gạt: ăn trái cây song tường thì sẽ bằng Thiên 

Chúa. 
d Cảnh ăn trái cấm do đàn bà quyến rũ, Người Việt xưa có câu 

mỉa mai: 

" ... Mới nghe ai cũng tưởng chàng; 

Hỏi ra thì rõ tại nàng rủ rê“ 
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7 Đ⁉t nhiên t⁔ th″n tr․n tru⁅ng c† hai. 

V⁉i v„ng che đ⁙ lá cây, 
8 Xa nghe Th⁏⁚ng đ‶ chi‵u nay vi‶ng v⁏⁖n  

Chui vào b⁎i r m …n n⁏⁕ng.            125 
9 B⁈ng nghe ti‶ng g⁃i: A-dong đ‣u r⁅i ? 
10 L•y Tr⁖i h⁇ th″n hai tôi, 

T‥m thân t⁅i t‹ h‶t l⁖i phân bua. 
11  Nói ra thì c⁍ng bng th⁐a, 

Kh⁄ng  n tr‟i c‥m, ai đ⁏a c†nh này?           130 
l2 T•i ng⁏⁖i mà Chúa trao đ‣y! 
13 “Sao nàng làm v y ?” - “R”.n bày cho tôi 
14 “R,n kia  n đ‥t su⁆t đ⁖ia, 

Ph†i bò tr‹t b⁎ng, ch‾u l⁖i đ.ng cay 
15 M⁆i thù thâm nh⁎c t⁐ đ‣y,            135 

Gi⁓a mi ng⁏⁖i n⁓ kéo dài b‥t di. 

Chính nàng đ•p nát đ․u mi 

Còn mi gi‧y gi⁎a, mi‹ng thì c•p chân”. 
16 “N„ng kia, đau đ⁗n c„ng h⁕n, 

M⁈i khi thai s†n, ph⁎c luôn quy‵n ch⁅ngb”.          140 
17 Sau thì tuyên án A-dong: 

“B⁘i nghe l⁖i v⁚, b‥t trung l‹nh tr⁖i. 
18 Đ‥t sinh gai góc kh,p n⁕i 

C⁕ h„n b‹nh lão su⁆t đ⁖i c⁔c thân. 
19 Đ⁇ m⁅ hôi m⁗i c⁀  na,            145 

                     
a Thiên Chúa tuyên án phạt con rắn (loài ma quỉ). 
b Án phạt người nữ cả đời phải tùng phục quyền chồng (Xuất 

giá tòng phu). 
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Và khi ch‶t đo•n, xác hoàn b⁎i tro”. 
20 A-dong nay đohc nêt t 

E-vàb, c⁀ ngh‽a “c n do lo„i ng⁏⁖i” 
21 Tr⁖i làm da thú m⁉t đ⁄i, 

Cho hai ng⁏⁖i m051          :hnim mêihgn i⁖l ⁘m 22 ,c 

A-dong r„y đ•t th․n linh, 

S⁚ ng⁏⁕i h‟i tr‟i tr⁏⁖ng sinh, s⁆ng hoài. 
23 L‹nh Tr⁖i truy‵n đu⁇i c† hai 

Ra mi‵n hoang dã b⁐a cày ki‶m  n. 
24 Kê-ru-bimc, v‾ thiên th․n            155 

Tay c․m g⁏⁕m l⁒a ch n đ„ng v‡ng lai.  

C⁒a v⁏⁖n đ⁀ng ch,y‣đ ⁐t t 

C‣y tr⁏⁖ng sinh chng c‿n ai đ‶n g․n. 

                                       
a Do câu nói:  

Đổ mồ hôi, sôi nước mắt,  

Lưng gánh nặng, trán hứng mưa,  

Đổi cơm trong đất, đổi dưa trong bùn. 
b E-và: Heva, Eva, tên người nữ đầu tiên, có nghĩa là nhân sinh 

chi mẫu. Bổn cũ viết I-ba hoặc Y-oa. 

Theo bổn cũ câu 20 đoạn III như sau: 

A-dong nay đặt tên cho  

Y-oa, có nghĩa căn do loài người. 

(Chữ Y-Oa không rõ người xưa viết chữ nôm như thế nào, mà 
thấy Phan Văn Cận ghi hai cách: Y-oa và I-ba.)  

c Câu 24, bổn cũ viết: 

Cơ-biên vạn lực chi thần, 

Cơ-biên dịch âm chữ Chérubim, linh mục Phao-lồ Qui đã sửa 
lại Kê-ru-bim. 
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Đo•n IV 

Mß MÀN CUỘC SỐNG  

HUYNH ĐỆ TÖÜNG TÀN 

 
 

1 N‟u n⁏⁕ng b⁉ng đ‟ che tranh,  

Ca-ina tr⁏⁘ng t⁒ v⁐a sanh ⁘ đ⁖i.            160 

E-và n⁘ m⁉t n⁎ c⁏⁖i, 

Th m c†m ⁕n Tr⁖i ban m⁉t đ⁑a con. 

M‥y n m nu⁄i d⁏⁙ng vuông tròn, 
2 A-bênb đ⁑a k‶ theo chân ch„o đ⁖i. 

Tr⁏⁘ng thành hai gã ch⁃n n⁕i,           165 

Anh th⁖i tr⁅ng t‼a, em th⁖i ch n nu⁄i.  

                     
a Ca-in: bổn cũ viết Khả ân. 
b A-bên: Abel, bản cũ viết An-biên. 

Bản cũ viết câu 3, 4,5, 6 như sau: 
3Khả Ân hoa trái tế Trời, 

Nhưng lòng trí vẫn rạc rời xa xăm 
4An Biên chiên béo hiến dâng, 

Cầu Trời thương xót muôn phần tạ ân  

Hoàng thiên bất phụ thiện tâm  
5Khả Ân cảm thấy ghe lần chua cay  

Lòng chàng, bất mãn việc này  

“Trời khuyên chớ khá đang tay oán thù. 
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3 Ca-in, hoa trái t‶ Tr⁖i, 
4 A-bên, chiên béo hi‹p l⁖i tri ân. 

Hoàng thiên b‥t ph⁎ thi‹n tâm, 
5 Còn Ca-in l‸ chng màng m†y may.           170 

Lòng chàng b‥t mãn vi‹c này, 
6 Tr⁖i khuyên ch⁗ kh‟ đ.ng cay oán thù  
7 Làm lành đ⁏⁚c th⁏⁘ng ph⁏⁗c d⁏  

Làm d⁓ b‾ ph•t, li‹u c⁏ x⁒ rành. 
* 

8 Ngày kia, hn r⁌ em mình,            175 

C⁊ng đi d•o c†nh, h.n đ„nh gi‶t em  

Ti‶ng tr⁖i: Sao gi‶t A-bên ? 

Hn rng: không bi‶t, há phi‵n đ‶n ai. 
l0 M‟u em ng⁏⁕i th‥u đ‶n tai, 
11 Máu oan nhu⁉m đ‥t, đ‥t này đu⁇i ng⁏⁕i,          180 

D․u cho vun x⁗i h‶t h⁕i ' 
12 Đ‥t kh⁄ng đ⁕m qu†, cn còi càng thêm. 

Ra thân trôi n⁇i b p b‵nh, 

Đ‥t không dung ch⁑a, kh.p mi‵n lang thang 
* 

13 T⁉i tôi tr․m tr⁃ng vô ngn,            185 

V⁄ ph⁏⁕ng kh† đáoa, kh⁆n nànb m•ng tôi. 
14 T⁐ đ‣y phi‴u d•t đ‿ic n⁕i, 

Máu oan v‥n v※t, ng⁏⁖i ng⁏⁖i không tha. 

                     
a
 Vô phương khả đáo: Không nơi nào có thể đến (Chú thích của 

Nước Mặn). 
b
 Khốn nàn: Khốn nạn (Chú thích của Nước Mặn). 

c
 Đòi: lắm, nhiều (Chú thích của Nước Mặn). 
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15 Tr⁖i xoay t‣m đ‾a ng⁏⁖i taa, 

Nhìn mi g⁗m ghi‶c h⁕n l„ gi‶t mi.           190 

N‶u ai táo b•o hành vi, 

Gi‶t mi b‾ ph•t g‥p đi b†y l․nb. 
16 Đ⁀ l„ d‥u hi‹u riêng ban, 

Ca-in thui th⁌i d.gn⁄đ a※hp n„gn m 
* 

17 Ca-in, n m th‟ng ch p ch⁅ng,           195 

Sinh ra Ê-nócc th‥y lòng h⁑ng vui. 

X‣y th„nh, đ,p l⁍y, d⁔ng đ⁖i 

L‥y tên con g⁃i “vùng tr⁖i khai hoang”. 
18 N⁆i nhau con cháu đ․y đàn, 
19 S⁆ này, La-m•cd m⁉t ch„ng đa th‴.          200 
20 Sinh ra l:‵m k‱ tài ngh 

Gia-bêne: du m⁎c nhi‵u b‵ qui mô. 
21 D⁔-bàngf: th⁌y t⁇ x⁏⁗ng th⁕, 

Ch‶ ra nh•c kh※: s‟o ru, đ⁖n kèn. 
22 T⁐-canhg: t⁇ m⁉c, t⁇ rèn,            205 

                     
a Thiên Chúa khiến nhân tâm ghê tởm kẻ sát nhân hơn là oán 

ghét, thấy đâu chặt đó. 
b Câu nói của Người Việt xưa cũng có nghĩa tương tự: ”...thứ  

người độc ác sát nhân, Lột da bảy lớp đội hờn cho kham... 
"Theo quan niệm xưa, kẻ tàn bạo bất nhân, phải sống khốn 
khổ, rày đây mai đó, để đền tội, bằng cách chịu người đời chê 
rẻ khinh khi... 

c Ê-nóc: Enoch, (bổn cũ I-nẫm.) 
d La-mạc: Lamech. 
e Gia-bên: Jabel (bản cũ: Gia-biên). 
f Dự-bàng: Jubal. 
g Từ-canh: Tubalcain. 
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M⁘ th⁖i kim khí, d⁔ng n‵n võ công. 

N⁏⁕ng-maia: m⁞ ngh‹ ph‥n son 

Làm cho thành ph⁆ ngày ph⁅n th‾nh h⁕n. 

 
23 T⁔ hào, La-m•c đ•i ngôn: 

Tay này h• sát “ng⁏⁖i hùng” hai tên.          210 

Ch‼ vì chúng dám ngông nghênh, 
24N‶u Ca-in đ⁏⁚c b†y phen báo thù. 

Thì này La-m•c c⁀ d⁏, 

B†y m⁏⁕i b†y l⁏⁚t m⁗i c⁐ m⁗i ngon. 
25 Nhc qua t⁇ lão A-dong            215 

Sinh thêm nam t⁒ thay dòng A-bên, 

H‶t l‿ng c‟m ngh‽a Ho„ng thi‴n 

Đ.hnim írt n‵ih •d btéS àl nêt t 
26V‵ sau Sét l p gia đ›nh, 

Sinh ra Ý-n⁓uc trung th„nh đ•o ngay           220 

Ph⁏⁚ng th⁖ Th⁏⁚ng đ‶ hàng ngày, 

N‴u cao t※n ng⁏⁙ng gi⁓a loài th‶ nhân. 

                     
a Nương-mai: Noëma. 
b Bản cũ viết: 

Đặt tên Sĩ-thức dạ hiền trí minh,  

Về sau linh mục Phao-lồ Qui đổi lại là Sét theo La ngữ Seth  
c Ý-nữu: Enosh. 

* Câu 26, bổn cũ viết: 

Lớn lên, tạo lập gia đình. 
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Đo•n V 

NÒI GIỐNG A-DONG  

TRÀN LAN MẶT ĐÇT 

 

1Đ•o đ⁖i hai ng† t⁏⁕ng tranh, 

B.t ngu⁅n t⁐ th⁌a A-đam t•o thành  
2Đ522           a,hn„h naođ ⁎hp uhp nên t 

M⁘ m„n đ‡ th‥y d⁓ lành ch⁆ng nhau.  

Ca-in: đ⁖i đ‡ khai m„o  

A-b‴n: đ•o kh⁘i đo•n đ․u đau th⁏⁕ng.  
3 Ti‶p theo là Sét khu‶ch tr⁏⁕ng, 
4 Tu thân vi b⁇n, ch⁌ tr⁏⁕ng ⁄n h‿a.           230 
5 Nêu cao hi‶u th†o m″ cha, 
6 Ti‶p theo Ý-n⁓ub, t‵ gia ki‹n toàn. 
7 Tr⁏⁗c lo tr⁃ng ngh‽a tào khangc  
8 L„m  n c․n ki‹m nu⁄i đ„n ch‟u con. 

* 

                     
a Đoan hành, mối đầu nhân loại, do câu: tạo đoan hồ phu phụ. 

Linh mục Phao-lồ Qui đánh số đoạn V này, cốt ý để theo dõi 
Kinh Thánh cựu ước, thật ra ý tác giả theo quan niệm Á đông, 
vạch rõ hai con đường lành, dữ song hành. 

b Ý-nữu: Enosh, con trai của Sét. 
c Trong bản của Linh mục Trần Hiếu Lễ câu này ghi: "Trước 

theo phu phụ vi cang..." 
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9 Cai-nana ti‶p n⁆i vuông tròn            235 

10  Trên th⁖ ph⁏⁚ng Ch⁋a, d⁏⁗i th⁏⁕ng m⁈i ng⁏⁖i.  

11 V•ch cho miêu du‹ th⁑c th⁖ib: 

Lòng th⁏⁕ng gi†i c⁑u khp n⁕i b⁘i tr⁖ic  

12 M•ch-liênd ti‶p n⁆i hn hoi, 

13 L p n‵n tr‾ qu⁆c, trau gi⁅i l‸ nghi.           240 

14 D•y dân hi‷u rõ th‾ phi, 

15 Ti‶p theo Gia-li‹te duy trì thành tâm. 

16 Trong th› minh đ⁑c tân dân, 

17 Ngo„i thi ng⁍ đ⁑c, tam cang th⁔c hành. 

* 

18 Đ‶n th⁖i Hy-l⁉cf đ•i nhân,            245 

19 D•y tr⁐ d⁎c v⁃ng, gi†m ph․n t⁔ dog. 

20 M⁏u c․u hng b⁓a ‥m no, 

Tránh, danh phú h⁉, xa kho phú hào. 

21 Mã-th⁏-sanh ch⁆ng binh đao, 

L‥y đi‵u công lý cùng nhau lu n bàn.          250 

22 Noi g⁏⁕ng Hy-l⁉c ph⁎ thân  

23 H⁏⁗ng v‵ Th⁏⁚ng đ‶ là bàn ch‼ nam. 

                     
a Cai-nan: Kénan, con trai của Ý-nữu. 
b Thức thời: Hiểu rõ thời cơ, tức là thánh ý Thượng đế. 
c Chỉ có Thượng đế mới cứu được nhân loại trầm luân. 
d Mạch-liên: Mahaléel, con trai của Cai-nan. 
e Gia-liệt: Jared, con trai của Mạch-liên. 
f Hy-lộc: Hénoch, con trai của Gia-liệt. 
g Tự do: do một câu nói ngày xưa: Tự thân mưu cơ sự, do ngã 

độc ứng hành: Tự nơi mình bày ra mưu sự, do thân mình, một 
mình mình đứng ra hành động, khác chữ tự do thời nay. 

h Mã-thư-san: Mathusalem, con trai Hê-nốc. 
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24 Cho nên Hy-l⁉c đnâ c 

Ra đi theo Ch⁋a c⁂i tr․n b.nit t 
* 

25 Đ‶n th⁖i La-m•cha đinh ninh;           255 
26 Đ•o tr⁖i là g⁆c nhân sinh ph†i tùng. 
27 Mã-th⁏-san th⁃ nh‥t ông 

Ch※n tr m s‟u ch※n v„o v‿ng t⁒ qui. 
28 La-m•ch khi có No-eb  
29 Rng: ngu⁅n an ⁌i cho ngh‵ canh nông,          260 

V› x⁏a do t⁉i t⁇ tông 

Đ‥t đai Ch⁋a ph•t nh⁃c công vi‹c làm. 
30 No-e thân ph⁎ Semc, Camd, 
31 Cùng là Gia-ph‶te si‴ng ch m lu t tr⁖i.f 

L⁏⁚c qua gia ph† lo„i ng⁏⁖i,                 265 

S⁆ng đ•o gi⁓a đ⁖i khác t⁉c Ca-in. 
  

                     
a La-mạch: Lamech, con trai của Mathusalem.  

Bản cũ viết câu 28 như sau:  

La-mạch vừa đẹp mộng hòe, 

Nhữ-yên an ủi cho nghề ruộng nương 

Linh mục Phao-lồ Qui (1885) đã sửa lại. 
b No-e: bản cũ gọi Nhữ-yên. 
c Sem: bản cũ gọi Siêu-mộc, Sem. 
d Cam: bản cũ gọi Càn-pha, Cham. 
e Gia-phết: bản cũ gọi Gia-phần, Japhêt. 
f Bản cũ, câu 30-31 như sau: 

Nhữ-yên nam tử hữu tam 

Càn-pha, Siêu-mộc, Gia-phần tốt tươi. 
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Đo•n VI 

ĐÄO TÅM ĐÃ MÇT  

NHÅN DÕC NÁO THIÊN 

1 M⁏⁖i l m th‶ k⁝ m⁏u sinha, 

Ca-in và Sét l p th„nh d‣n đ⁄ng.  

Đ⁖i thì v t ch‥t th‾nh c⁏⁖ng  

Đ•o thì tr․m l072           .hnil mât gn⁖⁏đ oeht gn 

Đ⁖i thì gái s,c b″o hình 
2Khi‶n cho trai tr‟ng l„m t›nh đ. m sayb 

Di‸n ra cu⁉c s⁆ng h⁃a tai, 

Đua gi„u tr⁉m c⁏⁗p, đ‥u t„i ch‰m đ‣m.  
3Làm cho l‿ng đ•o sút d․n,            275 

Thánh th․n Th⁏⁚ng đ‶ xa l․n nhân gian.  

Khi‶n nên tu⁇i th⁃ c⁍ng t„n, 

S‟nh ra h⁕n k‰m tr m n m l„ c⁊ng. 
4Cao trào th‶ t⁎c m⁘ tung, 

Danh nhân n⁇i ti‶ng, anh hùng cao tayc.           280 

                     
a Tính từ A-dong, Ca-in, Ê-noc ... cho đến Lamech, Noe, một thời 

gian dài lối 1.500 năm. 
b Nói sự sa đọa của loài người xuống quá thấp, từ nhân tính sụt 

xuống thú tính (thục tính và dục tính) cách trầm trọng. 
c Xây dựng danh tiếng bằng vàng bạc của cải và gươm dao 

chém giết. 
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Có nhi‵u đ⁉c ch⁌ng to thâya, 

Lo•n hônb, s.c d⁎c, ti‵n tài, gi‶t nhau 
* 

5 L p đo„n ph†n b⁉i Tr⁖i cao, 

Tôn th⁖ th․n t⁏⁚ng đ⁌ màu dâm ô.  

Gi‶t nhau chi‶m đo•t cõi b⁖,            285 

M•nh  n y‶u ch‶t, n⁏⁗c c⁖ l⁚i danh. 
6 L⁉c tr⁖ic v› đ⁀ gi†m ph․n, 

Cho nên âm h⁃ad tung ho„nh d⁏⁕ng gian. 
7 Loài ng⁏⁖i, v•n v t, thú c․m, 

Không c․n tu ch‼nh mà c․n h⁌y tane.          290 
8 Đ⁖i l„m đ⁖i ch‾u đã đ„nh, 

No-e c⁄ng ch※nh đ⁏⁚c ph․n ⁏u ti‴n. 
9 Theo đ⁏⁖ng Th⁏⁚ng đ‶ trung kiên, 

D‟m đem đ•o lý chi‶u trên cu⁉c đ⁖i. 
10 Th‶ n‴n gia đ•o c⁌a ng⁏⁖i,f           295 

Sem, Cam, Gia-ph‶t đ⁏⁚c Tr⁖i buông tha.  
11 Tr․n gian nh⁎c d⁎c x‥u xa, 
12 Không còn nhân ph…m đ‡ ra h⁏ h n. 

                     
a Người có thân hình to lớn, người khổng lồ. 
b Loạn hôn: không có luật lệ gì về hôn nhân, sống ô tạp về phái 

tính. 
c Lộc trời: Phước lộc do công đức cửa người vì thiện chí thực 

hiện, nên được Thiên Chúa phù trợ ban thưởng.  
d Âm họa: tai họa từ cõi âm, do loài ma quỉ đưa đến bởi tội ác 

của người tác động. 
e Không thể sửa lại vì đã hư nát, cần hủy bỏ để lập lại thế giới 

mới. 
f Bổn cũ câu 10 viết như sau: 

Thế nên gia đạo của người, 

Cùng ba nam tử được Trời buông tha.  
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13 M⁃i loài xác th‾t đua chen, 

L⁚i quy‵n t⁒u sc đ‶n phiên h• màn.          300 
* 

14 Tr⁖i giao k‶ ho•ch sn sàng, 

No-e tuân l‹nh thi h„nh tr⁏⁗c sau.  

Ch⁃n c‣y đ⁀ng m⁉t chi‶c tàu, 
15 Ba t⁐ng cao r⁉ng, c⁒a vào l⁆i ng n.  

D⁏⁗i th› đ„ l⁀t d⁃c ngang,            305 
16 Trên thì th⁏⁗c t‥c cân phân h u ti‵n.  
17 Vì c⁕n h⁅ng th⁌y thao thiêna, 

Các dân h⁌y di‹t, các mi‵n nát tan  
I8 Ph․n ng⁏⁕i s′ đ⁏⁚c an toàn, 

Hi‹p c⁊ng gia đ•o hành trang lên tàu.          310 
19 V‵ ph․n sinh v t cho vào, 

T⁐ng đôi t⁐ng c:iàol yùt uas c⁗⁏rt p 
20 Loài bò, loài ch•y, loài bay, 
21 C⁁ r⁕m, l⁏⁕ng th⁔c đ⁌ đ․y h⁉ thân. 
22 No-e bái m•ng tuân hành,            315 

Si‴ng n ng n⁈ l⁔c, kh⁀ kh n không r⁖i. 

                     
a Lụt ngập toàn diện. 
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Đo•n VII 

HỒNG THÓY THAO THIÊN  

MUÔN LOÀI HÓY DIỆT 

 

1 T⁐ng làm sáng t⁁ đ•o tr⁖i, 

Khi lâm bi‶n c⁆ c⁀ Ng⁏⁖i ch⁘ che. 

Nh⁏ trong tr⁏⁖ng h⁚p No-e, 

Đ•i h⁃a đ‶n k‵, gia đ•o an vui.a           320 
2 Chim tr⁖i v t s•ch b†y đ⁄i, 
3 Th†y đ‵u b†o v‹ gi⁆ng nòi mai sau. 
4 M⁉t tu․n chu…n b‾ qua mau  

Khp tr⁖i v․n v⁍ b.t đ․u đ⁇ m⁏a 

Th⁎ sinh ch‶t h‶t không ch⁐ab           325 

B⁆n m⁏⁕i ngày chnc n⁏⁗c v⁐a non cao. 
5 Hoàn toàn nhi‹m v⁎ phó giao, 
6 No-e vào tàu tu⁇i đ⁏⁚c s‟u tr m. 

                     
a Câu 1, bản cũ viết: 

Từng làm sáng tỏ đạo Trời, 

Khi lâm biến cố có Người chở che  

Nhữ-yên thành tín mọi bề, 

Đại họa đến kề, gia đạo an vui.  
b Thụ sinh: Các loài được Đấng Tạo hóa sinh dựng. 
c Nước mưa tuôn xuống luôn luôn 40 ngày đêm. 
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7 Bên ngoài sóng gió tung hoành 

Th•nh c⁏⁖ng hành th⁌y ch†y tràn núi non.          330 
8 No-e, sinh v t bên trong, 
9 C⁒a t„u đ⁀ng ch.nêy n‧v gn⁆b hn‵b t 
10 M⁉t tu․n l⁍ l⁎t dâng lên  

C† và m.uâs i⁗⁏d m‹hc ‡đ t‥đ t 
* 

11 Nhi‵u lu⁅ng n⁏⁗c cu⁉n ào ào,           335 
12 Thành trì, nhà c⁒a l t nhào cu⁆n đi.  
I3 L‵nh b‵nh các th⁑ t⁒ thi, 
14 Sóng cu⁅ng đ⁊a đ‶n bi‴n th⁊y xa x ma.  
15 Côn trùng, t…u thú, phi c․m,  
16 Lo„i ng⁏⁖i b‥t c⁑ n⁓ nam tr‱ già.           340 
17 Đ‶n loài th†o m⁉c bông hoa,  
18 C⁕ đ⁅ s†n nghi‹p ng⁏⁖i ta d⁔ng g․y,  
19 N⁋i non h⁊ng v‽ tr⁖i mây, 
20 Chng gì t⁅n t•i, l⁎t này phá tan. 
21 B‷ dâu, dâu b‷ kinh hoàngb,           345 
22 Riêng tàu v‧n đ⁏⁚c bình an t⁐ đ․u.  

N⁏⁗c cao, t„u c⁍ng l‴n cao, 
23 Đùng đ⁊ng s⁀ng gi⁀ chng nao núng gì.  

Linh đinh m,ìr hnax c⁗⁏n t 
24 T※nh h⁕n n m th‟ng t⁐ khi th⁌y nàn.c          350 

                     
a Xác người, xác thú vật trôi giạt đến phương trời vô định. 
b Trận lụt này đã thay đổi toàn diện mặt đất, nơi làng mạc 

thành quách dân cư thì trở nên sông biển mênh mông và 
ngược lại chỗ sông biển trở nên đất cạn. 

c
 Tức thủy nạn: nạn hồng thủy (Chú thích Nước Mặn). 
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Đo•n VIII 

NO-E KHÔI CHẾT  

THÀNH LÊP TẾ ĐÀN 

 

1 L‹nh tr⁖i khi‶n gió phía, nam,  
2 Rùng rùng th⁇i đ‶n mây tan, tan d․n.  
3 Nh⁓ng d‿ng n⁏⁗c c⁍ng h• l․n, 
4 H m b†y tháng b†y t„u đang m‥t đ„. 

C•n trên dãy núi Am-nhaa            355 

5 Th‟ng m⁏⁖i n⁏⁗c xu⁆ng b„y ra s⁏⁖n đ⁅i.  
6 Đ‶m ng„y đ‡ đ⁏⁚c b⁆n m⁏⁕i, 

No-e th† qu• th⁒ coi tình hình. 
7 Qu• đi t⁐ đ⁀ bi‹t tin, 
8 B⁅ câu th† ti‶p kh⁄ng t›m đ⁏⁚c chi.          360 
9 Bay đi r⁅i l•i bay v‵, 

Đ‟p b‴n c⁒a s⁇ No-e bt vào.b 

10 Th† ra, qua b†y ngày sau, 
11 Chi‵u v‵ tha đ⁏⁚c cây d․u ô-liu. 

                     
a Am-nha: núi vùng Armenia. 
b Câu 9, bản cũ viết: 

Bay đi rồi lại bay về 

Nhữ-yên mở cửa, vuốt ve đem vào. 
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12 No-e bi‶t n⁏⁗c rút nhi‵u,            365 

Ch⁖ thêm tu․n n⁓a, c•n đ‵u kh.p n⁕i 

B⁅ c‣u c⁍ng th† ra coi, 

Phen này thng c‟nh vui ch⁕i ph⁏⁕ng n„o.  

13 Tháng giêng tr⁇ mái trên tàu, 

Nhìn ra b⁆n phía m⁉t màu ráo khô.            370 

14 Tháng hai h m b†y, b‥y gi⁖, 

Đ‥t đai vui s⁆ng, cõi b⁖ ph⁎c h⁏ng. 

15 K‷ ra bi‶n c⁆ đ‡ ng⁐ng, 

l6 No-e th⁐a l‹nh chín t⁐ng truy‵n qua. 

17 Khai tàu, sinh v t th† ra,            375 

Loài nào thú n‥y âu ca thoát nàn. 

Chim tr⁖i tung cánh b⁆n phang, 

Thú r⁐ng, súc v t h‣n hoan đ.c th⁖i  

l8 No-e, gia đ•o c‟c ng⁏⁖i, 

19 Cùng nhau làm l•i cu⁉c đ⁖i t⁆t h⁕n.           380 

20 No-e hi‹p v⁗i ba con, 

D⁔ng b„n h⁏⁕ng ‟n đ‟p ⁕n danh Tr⁖ia. 

Toàn thiêu l‸ t‶ r•ng ng⁖i, 

21 Nh m l‿ng, Th⁏⁚ng đ‶ phán l⁖i ⁌i an: 

“T⁐ đ‣y đ⁆i v⁗i d⁏⁕ng gian,            385 

Không vì nhân lo•i tan hoang th‶ này. 

                     
a Dựng bàn thờ, giết sinh vật theo thói tục tổ tiên, dùng lửa đốt 

hết dâng lên Thiên Chúa, để tỏ lòng biết ơn Người đã cứu 
mình và cả gia đình qua khỏi một đại nạn kinh khủng. 
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B⁘i đ⁖i ph†n b⁉i l′ ngay 

Muôn loài c․m thú mang tai s⁆ ph․na. 

22Không còn tái di‸n kh⁆n nàn,b 

Đ‾a c․u c‿n đ⁀, ng⁍ h„nh c‿n đ‣y.           390 

T⁑ th⁖i bát ti‶t v․n xây, 

Mùa màng c‥y g”.n‴ihp n‣ul y„gn m‴đ ,t 

                     
a Vì tội lỗi loài người mà cầm thú thảo mộc bị vạ lây. Nay Thiên 

Chúa cam kết không còn xảy ra như vậy nữa. 
b Khốn nàn: tai nạn khốn khổ (Chú thích của Nước Mặn) 
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Đo•n IX 

THÖỢNG ĐẾ GIAO HÒA  

CAM, KHA BÇT HIẾU 

 

1 Đã t⁐ng quy‵n l⁔c do Thiên, 

V y thì tái l p kh.p mi‵n x⁏⁕ng minh 
2 Thú c․m th⁌y t⁉c nép mình,           395 

Con ng⁏⁖i v‧n đ⁏⁚c t⁔ tình sinh nhaia, 
3 Đ‶n lo„i rau đ u c⁁ cây, 
4 Ngo•i tr⁐ huy‶t v t n⁏⁕ng tay ch⁗ dùngb. 
5 M‟u đ‵n n⁚ máu không dung, 
6 Nh‥t là sinh m•ng cùng chung gi⁆ng nòi.          400 
7 Cao xanh đ•i l⁏⁚ng hng soi. 

Thu n thiên trí gi†, x‣y đ⁖i hanh thông. 
* 

8 Bi‶t ch ng cái l′ t⁅n vong, 

Th› đ‣y giao ⁏⁗c Tr⁖i cùng No-e:c 

                     
a Loài người được dùng sinh vật, cỏ cây để nuôi sống mình. 
b Luật xưa cấm ăn máu huyết, vì đó là gốc sự sống (Lv 17,14) 
c Câu thứ 8 theo bản cũ viết: 

Biết chăng cái lẽ tồn vong, 

Nhữ-yên được Đấng Chí nhân giao thề.  
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9 Ng⁏⁕i v„ mi‴u du‹ vâng nghe,           405 
10 T⁐ đ‣y th⁌y l•o chng h‵ b•o xung.  
11 K‷ luôn sinh v t s⁆ng chung, 

Nh⁖ ng⁏⁕i ch⁑ng đ⁏⁚c khoan dung sinh t⁅n.  
12 Trên mây xu‥t hi‹n c․u v⁅ng, 

Đ⁀ l„ ‥n tín lòng nhân c⁌a Tr⁖i.           410 
14 T⁐ nay cho đ‶n mu⁄n đ⁖i  
15 Ng⁏⁕i v„ mu⁄n v t m⁃i n⁕i y‴n h„n  
16 M⁈i khi m⁆ng m⁃c mây ngàn  
17 Nh⁗ l⁖i cam k‶t, d⁏⁗i tr․n yên tâm. 
18 L p đ⁖i: Gia-ph‶t, Sem, Cam,a           415 
19 Tr⁘ nên th⁌y t⁉c các dân hoàn c․ub 

                     
a Bản cũ viết từ câu 18 đến 28 như sau:  

l8Càn-pha, Siêu-mộc, Gia-phần, 
19Trở nên thủy tộc các dân hoàn cầu, 
20Nhữ-yên vỡ đất bắt đầu, 

Trồng nho kháp rượu uống vào lỡ say, 
2lNgủ vùi vuột cả áo ngoài, 
22Càn-pha thấy vậy gọi hai anh cười  
23Gia-phần Siêu-mộc đi lùi, 

Đến nơi phủ áo lên người Nhữ-yên  
24Nghe tường khi đã tỉnh men: 

"Càn-pha bất hiếu" giảng khuyên nặng lời: 
25Là dòng vô phúc trên đời, 

Đáng làm nô lệ hai người anh em, 
26Chúa của Siêu-mộc uy quyền, 

Gia-phần cuộc sống càng thêm hưng thời,  
27Nương quyền huynh trưởng an vui.  

Càn-pha phục dịch suốt đời xót thân.  

Nhữ-yên tuổi hạc cao dần, 
28Chín trăm năm chục lìa trần bình yên. 

b Theo truyền thuyết, dòng dõi của Sem, qua nhiều thế hệ, 
nhiều biến cố đã trở thành những dân tộc ở phương Đông; 
dòng dõi Gia-phết ở phương Tây, và dòng dõi của Cam thì 
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20 No-e v⁙ đ‥t b,t đ․u 

Tr⁅ng nho, kh‟p r⁏⁚u, u⁆ng vào l⁙ say, 
21 Ng⁌ vùi, vu⁉t c† áo ngoài, 
22 Cam nhìn th‥y v y, g⁃i hai anh c⁏⁖i.          420 
23 Sem cùng Gia-ph‶t đi l⁊i, 

Đ‶n n⁕i ph⁌ ‟o l‴n ng⁏⁖i No-e.  
24 T‼nh men c⁕ s⁔ đ‡ nghe, 

G⁃i Cam b‥t hi‶u, ng n đe n.i⁖l gn 
25 L„ d‿ng v⁄ ph⁋c tr‴n đ⁖i,             425 

Đ‟ng l„m n⁄-l‹ hai ng⁏⁖i anh em. 
26 Tung h⁄ Th⁏⁚ng đ‶ c⁌a Sem, 

C․u cho Gia-ph‶t c„ng th‴m h⁏ng th⁖i,  
27 N⁏⁕ng quy‵n huynh tr⁏⁘ng an vui, 

Còn Cam ph⁎c d‾ch su⁆t đ⁖i xót thân.          430 

No-e tu⁇i h•c cao d․n, 
28 Chín tr m n m ch⁎c lìa tr․n bình yên.a 

                                       

sinh sống ở phương Nam. 
a Thầy cả Lữ Y Đoan xưa đã Việt hóa các tên người (Việt hóa 

nhân vật chi danh) còn linh mục Phao-lồ Qui (1885) ra sức 
sửa lại theo cách la-tinh ... Thật là công phu, nhưng chỉ sửa 
được một phần nhỏ, rồi bỏ cuộc ... 
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Đo•n X 

BA DÒNG NHÅN LOÄI  

TÅM, TRÍ, DÕC, KHAI 

 

 

1 Theo đ„ ph‟t tri‷n thiên nhiêna, 

C‣y t ng r⁐ng r⁋, th⁋ t ng b․y đo„n, 
2 Cháu con Gia-ph‶t lan tràn,            435 
3 Đo„i ph⁏⁕ng sinh k‶, m⁘ đ„ng di d‣n; 
4 T⁉c th› khai th‟c đ⁅ng bng; 
5 T⁉c thì chi‶m đ†o gi⁓a l„n đ•i d⁏⁕ng. 
6 Dòng Cam ti‶n h⁏⁗ng Nam ph⁏⁕ng, 
7 Tr•ch m⁄n ng⁍ ph⁏⁗c, gia đ⁏⁖ng tam đa.          440 
8 N⁇i danh, Nem-r⁆tb tài ba, 

Anh hùng cái th‶, 9còn là th⁚ s n. 

Tay cung, tay ki‶m ai bng, 

D⁏⁖ng nh⁏ Th⁏⁚ng đ‶ thêm ph․n đi‷m son.  
 

                     
a Đoạn X, thầy cả Lữ Y Đoan chỉ ghi những danh nhân nổi tiếng 

diễn tả cuộc sống các dân tộc thời xưa, chỗ theo đời, nơi theo 
đạo. 

b Nem-rốt: Bản cũ viết Niêm-lộc, linh mục Phao-lồ Qui âm lại La 
ngữ Nemrod. 
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10 D⁔ng th„nh l⁍y Ba-bi-lona             445 

Cùng nhi‵u th„nh kh‟c tr‴n đ⁏⁖ng tri‷n khai,  
11 L•i c‿n đ‟nh chi‶m đ‥t đai, 
12 X‣y đ⁅n đ.p l⁍y, d⁔ng g․y Ninh-vib 
13 Ngoài ra còn l,m t⁉c chi 

Thi‷u vi b⁉ l•c, đ⁄ng th› qu⁆c gia.           450 
14 Có dân Phiên l‾chc hào hoa,  
15 M⁉t d‡y s⁕n h„ c⁌a t⁉c Ca-nand, 
16 Chia ra đ⁌ th⁑ s,c dân 

Tùy theo dòng t⁉c, tùy ph․n đ‥t đai. 
17 Kinh bang t‶ th‶ k⁛ tài,            455 
18 L p n‴n th„nh l⁍y, đ,p xây ch⁌ quy‵n 
19 Chiêu binh, mãi mã, cung tên, 
20 Đ‿i n⁕i chi‶n qu⁆c, kh.p mi‵n xuân thue 

Gây ra cái th‶ h n thù, 

Đ⁉ng c⁕ th⁋c đ…y h⁏ ph⁊ l⁚i danh.           460 
* 

21 Ph․n Sem, miêu du‹ th•nh hành,f 
22 Sinh c⁕ l p nghi‹p tung tr„n h⁏⁗ng đ⁄ng.  

 

                     
a Babilon: Bản cũ viết Ba-tỷ-luân, thành phố Babilon danh tiếng, 

giàu sang nhất thời xưa. 
b Ninh-vi: thành phố Ninivê. 
c Phiên lịch: Philistin, một dân hiếu chiến thời xưa.  
d Ca-nan: Chanaan, vùng đất phì nhiêu. Theo bổn cũ viết là Trà-

nam. Linh mục Phao-lồ Qui viết là Ca-na-an theo các linh mục 
Pháp (1885). Về sau thấy linh mục Trần Hiếu Lễ viết Ca-nan. 

e Các giống dân luôn luôn tranh bá đồ vương, không khác gì 
thời chiến quốc, thời Xuân Thu ở Trung quốc ngày xưa. 

f Câu 21 bản cũ viết: Cháu con Siêu-mộc thạnh hành. 
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23 D⁔ng đ⁖i đ,nâhn a‽hgn gnn t 
24 Tránh xa bá nghi‹p, ch⁃n đ⁏⁖ng thi‴n c⁕.  
25 Khai hoang m⁘ r⁉ng cõi b⁖,           465 
26 M•ng tr⁖i làm g⁆c, c⁔c đ⁅ l⁏⁕ng tri  
27 C⁍ng c‿n b•ng du t t⁏⁕ng tr›a 

Ch‼ vì d⁎c v⁃ng, ch‼ vì tham sân. 
29 Tuy nhi‴n c⁍ng c⁀ gi⁆ng dân, 
30 Đ‵ cao tâm lý, b†o toàn tâm linh.            470 
31 Qua bao th‶ k⁝ kinh dinh, 
32 Dòng Sem còn gi⁓ đ⁑c tin v⁗i Tr⁖ib. 

                     
a Các giống dân lúc nào cũng vì danh lợi nên tìm cách đánh giết 

nhau luôn, như chuyện con ngao con cò. 
b Dòng dõi của Sem cũng có những chi tộc trung thành với 

Thượng đế, trải qua các thời đại, các biến cố hoặc về địa lý. 
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Đo•n XI 

BA-BÊN THÁP CAO  

BÇT ĐỒNG NGÔN NGÚ 

1 V† ch ng, ng⁄n ng⁓ c⁇ th⁖i, 

Nh⁓ng đi‵u c†m ngh‽, n⁀i l⁖i nh⁏ nhaua. 
2 Ph※a đ⁄ng nhi‵u t⁉c vùng cao,           475 

D‣n đ⁄ng, đ‥t ch t, hoa màu c⁍ng v⁕i, 

Đ‾nh c⁏ đ‥t m⁗i k‾p th⁖i, 
3 B„n nhau x‣y th‟p đ‷ đ⁖i h u lai. 

Góp nhau v t li‹u đ⁌ đ․y, 
4 Công trình, ki‶n trúc, m⁈i ngày r⁉ng cao.           480 

V⁏⁕n lên th‟p đ⁎ng thiên tàob, 

Mu⁄n đ⁖i danh ti‶ng, tr ng, sao ph†i nh⁏⁖ng.  
5 Nhân gian ng•o ngh‸ thi‴n đ⁏⁖ng, 
6 Tr⁖i rng: Hi‹p nh‥t vi c⁏⁖ng, đ•i côngc. 
7 Ph†i cho ngôn ng⁓ b‥t đ⁅ng,           485 

M⁈i chi m⁉t ng† l„ xong ⁜ đ⁅. 

                     
a Nhân loại thoạt đầu đồng một ngôn ngữ. 
b Muốn xây cái tháp tới mây trên trời phòng tránh lụt, vì muốn 

khoa trương nhân lực và không tin lời hứa Thượng Đế mỗi 
khi thấy mống mọc trên không. 

c Do câu nói xưa: Đại công chung lực, hiệp nhất vi cường: Việc 
lớn thì phải góp sức, hợp lại (đoàn kết) thì hùng mạnh. 
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8 Th‶ là nh‥t h⁓u c⁒u vôa 

Nhân gian b⁁ cu⁉c, tr⁘ c⁖ ch⁆ng nhau. 
9 Ba-bênb danh g⁃i, v‵ sau, 

K‷ t⁐ vi‹c ‥y, ng⁍ ch‣u ng⁏⁖i tràn.c           490 
*  

Đ⁖i th› đa s⁆ các dân, 

Đ•o thi thi‷u s⁆, cán cân l‹ch th⁏⁖ng.  
10 Sem sau tr n l⁎t tang th⁏⁕ng,  
11 Sinh ra A-phácd, d•y con đ„ng l„nh. 

M594            ,hnad aum i⁚l cáhc ia c 

A-phác lòng thành v⁗i đ‥ng Chí tôn.  
12 Sa-liêne n⁆i dõi tông môn, 
13 Duy trì ch⁓ hi‶u, b†o t⁅n ch⁓ trung. 
14 Hi-bânf rõ vi‹c cát hung,  
l5 Đ‵u do quy‵n phép quan phòng t⁆i cao.           500 
16 Đ‶n đ⁖i Phan-li‹tg m⁘ đ․u, 
17 Con đ⁏⁖ng ng⁍ đ⁑c theo sau tri hànhh. 
18 L‸-⁏ngi c⁆ g,ng t p tành 
19 Dung h‿a đ⁖i s⁆ng, l⁚i danh đ.iàogn t 

                     
a Do câu nói xưa: Nhất hữu cửu vô, bán đồ nhi phế: Một người 

nói có, chín người nói không, thì nửa đường bỏ việc. 
b Ba-bên: Babel có nghĩa là lộn xộn, Bản cũ viết: Bá biện. 
c Theo bổn cũ câu 9 như sau: 

Lưu danh Bá biện về sau, 

Linh mục Phao-lồ Qui đã sửa lại là Ba-bên, theo la ngữ Babel 
(1885). 

d A-phác: Arpakshad, con đầu lòng của Sem. 
e Sa-liên: Saleg, con trai của A-phác. 
f Hi-bân: Heber, con trai của Sa-liên. 
g Phan-liệt: Phaleg, con trai của Hi-bân. 
h Tri hành: Thấu hiểu đường lối Thượng đế và nghiêm chỉnh thi 

hành đúng. 
i Lễ-ưng: Reu, là con trai của Phan-liệt (Phaleg) 
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20 Ti‶p theo, Sa-du ta t⁁ bày,            505 
21 N⁉i tâm gi⁓ v⁓ng, l′ ngay duy trì. 
22 Na-khôib v•ch rõ th‾ phi, 
23 Ý Tr⁖i đi ng⁏⁚c, h⁃a th› đa mang. 
24 Thanh-lêc nh n đ‾nh giàu sang, 
25 C⁌a c†i b•c vàng t‥t c† do Thiên.           510 
26 Áp-ramd là b c tiên hi‵n, 

Tr m bang v•n s⁔ h⁏⁗ng lên l′ tr⁖i. 
* 

27 X†y ra th‟i đ⁉ ch⁆ng đ⁖ie,  
28 U-thànhf †nh h⁏⁘ng suy đ⁅i C†nh-đ‴. 
29 D⁖i c⁏, t⁇ ph⁎ Thanh-lê             515 
30 Gia đ›nh con ch‟u đi v‵ Hà-lâmg 

* 

31 Áp-ramh và L⁉ci đ⁅ng hành, 
32 Nêu cao l′ s⁆ng trung th„nh đ⁑c tin.   

                     
a Sa-duật: Sanig, là con trai của Lễ-ưng (Reu). 
b Na-khôi: Nachor, con trai của Sa-duật (Sarug). 
c Thanh-lê: Tharé, con trai của Na-khôi. 
d Bản Canada 2000 ghi chỗ này là Ấp-lâm, bản này sửa lại là Áp-

ram cho đồng bộ để độc giả khỏi lúng túng. Áp-ram (Abram, 
bản cũ : Ấp-lâm) là con  trai của Thanh-lê (Tharé) Abram còn 
hai em trai là Nachor (ở đây gọi là Nã-khôi để phân biệt với 
Na- khôi (ông nội của Abraham) và A-ran tức là cha của Lót 
(Lộc-công). (Chú thích điều chỉnh của Tủ sách Nước Mặn). 

e Vì thấy đời sống dân bản xứ quá sa đọa, nên Thanh-lê đem gia 
đình đi nơi khác. 

f U-thành: thành Ur của dân cảnh-đế (Chaldée). 
g Hà-lâm: Haran, nơi Thanh-lê đem con là Abram và cháu là 

Loth (Lộc-công) đến lập nghiệp và đã qua đời tại đây.. 
h Áp-ram: Bản chữ nôm viết Ấp-lâm, linh mục Phao-lồ Qui năm 

1885 đổi lại là Áp-ram dựa theo La-ngữ Abram. 
i Lộc: Bản chữ nôm viết Lộc-công, hay Lộc, sau đổi lại là ông Lót 

hoặc Lót (1885). 
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Đo•n XII 

ÁP-RAM THIÊN TRIỆU a 

GIẾP-ĐÐA TÄM CÖ 

 

Áp-ram t⁔ l⁔c cánh sinh, 

Hà-l‣m c⁏ tr⁋ n⁇i danh phú hào.           520 
1 M⁉t hôm có ti‶ng Tr⁖i cao; 

Qu‴ h⁏⁕ng h‡y b⁁ đi v„o mi‵n xa, 
2 L„ n⁕i thi‴n đ‾nh san hà, 

Dung thân miêu du‹, qu⁆c gia vinh c⁏⁖ng.  
3 Thu n ng⁏⁕i, Tr⁖i s′ ban ⁕n,           525 

Ngh‾ch ng⁏⁕i, Tr⁖i gi‟ng tai ⁏⁕ng k‱ nào.  

Nh⁖ ng⁏⁕i thi‴n h• ph⁏⁗c cao, 
4 Áp-ram vâng l‹nh, v⁀ c‣u l‴n đ„ng.  
5 Sa-raib, ng⁏⁖i v⁚ đ†m đang, 

V⁗i L⁉c là cháu, c† đo„n gia nh‣n.           530 

L•c đ„ s⁋c v t hng ngàn, 

Ch⁘ theo s†n nghi‹p, Trà-nam l⁉ trình.  

Hà-lâm bao thu⁘ quê mình, 

Vì tin l⁖i Chúa d⁑t t›nh ra đi. 
                     
a
 Thiên triệu: Được Chúa gọi (chú thích Nước Mặn). 

b Sa-rai: bản cũ viết Sa-lan. 
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6 S‽-kiêma v⁐a đ‶n biên thùy,            535 

M⁉t v⁊ng thung l⁍ng t⁑ vi đ⁏⁚m màu, 

Trà-nam n⁏⁗c m•nh dân giàu,  
7 Hoàng thiên xu‥t hi‹n: Đ‣y, trao x⁑ này 

Cho đ„n con ch‟u t⁏⁕ng lai. 

Áp-ram bái t•, d⁔ng ngay t‶ đ„n.                        540 
8 Qua đ o, cm tr•i ngh‼ chân 

B⁒u-tiênb h⁏⁗ng ch‥n, H†i thànhc h⁏⁗ng tây 

L p đ„n t• l‸ n⁕i đ‣y,  

T⁄n danh Th⁏⁚ng đ‶ r⁉ng tay chúc lành. 
9 V‵ sau nam ti‶n d․n d․n,            545 

Ch⁃n n⁕i n⁏⁗c ng⁃t, đ⁅ng bng phì nhiêu. 
* 

10 M‥y n m ph‟t tri‷n đ⁅ng đ‵u, 

B⁈ng đ‣u h•n hán ng.ar y†x oèhgn t 

Nh‣n d‣n đ⁀i k‰m x⁀t xa, 

Áp-ram c⁍ng ph†i theo đ„ di c⁏.           550 

Lên đ⁏⁖ng sang x⁑ Gi‶p-tôd, 
11 Lúc vào biên gi⁗i ng•i cho v⁚ mình. 

Nàng là thi‶u ph⁎ đ″p xinh, 
12 S⁚ dân b†n x⁑ đ⁉ng t›nh, c⁏⁗p duyên. 

 

                     
a Sĩ-kiêm: Sichem, một vùng đất màu mỡ phì nhiêu, dân cư 

đông đúc, cũng gọi là Mạc-linh (Mambré). 
b Bửu-tiên: Béthel. 
c Hải thành: thành Hai. 
d Giếp-tô: AEgyptus, tức là Ê-giếp-tô. Người xưa thường dùng 

nhiều cách như: nước Giếp, Giếp-địa, hoặc Ê-giếp hay là Giếp-
tô. Ngày nay gọi là Ai-cập (Egypte). 
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13 Khuyên nàng t⁔ nh n là em,           555 

R⁌i ro c⁍ng đ⁏⁚c s⁆ng yên ph n ch⁅ng. 
14 Y l⁖i d⁔ đo‟n đ‵ phòng, 
15 Pha-raoa xu⁆ng l‹nh đ‵n r⁅ng ti‶n cungb.  
16 Áp-ram nh⁖ đ⁀ thung dung, 

Đ⁏⁚c nhi‵u h u đ‡i ⁘ v⁊ng đ‶ đô.           560 
17 L‹nh tr⁖i can thi‹p Gi‶p-tô, 

Có nhi‵u bi‶n c⁆ đ⁇ x⁄ v„o đ‵n. 

Vua quan kinh kh⁌ng chng yên, 

Tam cung l⁎c vi‹n ng⁒a nghi‴ng t⁕i b⁖ic 
18 Pha-rao c‥p linh cho m⁖i,            565 

Áp-ram b‹ ki‶n v⁗i l⁖i thi‶t tha: 

V⁚ ng⁏⁕i sao chng nói ra, 

Đ‷ tr‧m mang ti‶ng nài hoa v⁚ ng⁏⁖i, 

Bây gi⁖ chuy‹n đ‡ l⁙ r⁅i, 

V y xin h⁏⁖n tr†, khuyên r⁖i n⁕i đ‣y.          570 
19 L•i truy‵n v n v⁂ ti‶p tay, 

Ti‸n đ⁏a t‥t c† ra ngo„i bi‴n c⁏⁕ng. 

                     
a Pha-rao: Pharaon, có nghĩa như quốc vương, nhà vua, hoàng 

thượng, hoàng đế. 
b Cho người bắt Sa-lan (Sarai) vợ Ấp-lâm (Abraham) đưa vào 

cung. 
c Trong hoàng cung từ ngày Sa-lan (Sarai) bước vào thì xảy ra 

nhiều sự kinh dị, nhưng Kinh thánh không ghi rõ Pha-rao bị 
phạt thế nào. Theo bài vè xưa diễn tả ngày cùng của Trụ 
vương: "...Thời hư quỷ lộng, vô số hồn oan, kéo đến khóc 
than, đòi vua đền mạng, triều thần tán loạn, chánh hậu thứ 
phi, lăn khóc như ri, vua run lập cập... " Có thể cả nhà vua 
Pha-rao cũng khủng khiếp như thế?... 
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Đo•n XIII 

ĐÐA LỢI BÇT HÒA  

LỘC-CÔNG TÁCH BÖÞC 

1 Tr†i qua muôn d,gn⁖⁏rt gn⁖⁏đ m 

Áp-ram và L⁉c qu‴ h⁏⁕ng l․n v‵. 
2 B•c vàng, s†n nghi‹p ph⁌ phê,           575 

Nh⁓ng b․y súc v t tràn tr‵ s⁕n xuy‴n. 
3 Cu⁆i cùng v‵ đ‶n B⁒u-tiên, 

Là n⁕i ng„y tr⁏⁗c t•m yên sinh t⁅n. 

Theo mùa, t‶ l‸ t• ⁕n, 

Kh…n c․u Th⁏⁚ng đ‶ gi⁋p c⁕n kh⁆n cùng.          580 
5 L․n h⁅i đ‥t ch t ng⁏⁖i đ⁄ng, 
6 Gia nhân c⁌a L⁉c gi„nh đ⁅ng ch n nu⁄i. 

Ngh‾ch nhau c†m th‥y không vui, 
7 M‥t t›nh b‟c ch‟u ng⁏⁖i đ⁖i còn chê. 
8 Áp-ram mu⁆n v″n m⁃i b‵,            585 

M⁖i L⁉c là cháu, v‥n đ‵ đ:ar t 

Ch⁗ n‴n đ‷ s⁔ b‥t hòa, 

V y cháu nhìn thng bao la c‟nh đ⁅ng, 
9 Ch⁃n t‣y th› b‟c qua đ⁄ng, 

Hay l„ ng⁏⁚c l•i, b‟c nh⁏⁖ng cháu luôn.          590 
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Xa nhau c⁆t nh⁎c tuy bu⁅n, 

Nh⁏ng ho„ vi quí, ch‟u đ⁐ng ng•i xa. 
10 L⁉c ham thung l⁍ng c⁁ hoa, 

Bên kia sông l⁗n ph⁊ sa c‟nh đ⁅ng.  
11 Th‶ là L⁉c v⁏⁚t Giu-đonga,            595 
12 Đ‾nh c⁏ trong x⁑ Sô-đ⁄ngb hào hùng, 
13 Là dân ch⁆ng Đ‥ng c⁒u trùng. 

Áp-ram v‧n ⁘ trong vùng Trà-nam 
14 Ngày kia Tr⁖i hi‹n phán rng: 
I5 Áp-ram hãy ngm đ⁅ng bng núi sông,          600 

B⁆n b‵ nam b,c t‣y đ⁄ng 

Cho ng⁏⁕i t‥t c† c⁊ng d‿ng d⁂i ng⁏⁕i. 
16 Và cho miêu du‹ sinh sôi, 

Nhi‵u nh⁏ b⁎i đ‥t kh⁄ng ng⁏⁖i đ‶m xong. 
17 H‡y đi quan s‟t ngo„i trong,           605 

Đ‷ t⁏⁖ng di‹n tích m⁉t vùng Tr⁖i ban. 
18 Áp-ram t⁐ ‥y d⁖i sang, 

M•c-linhc l p nghi‹p trong làng H⁓u-phongd 

L p bàn th⁖ chúa Chí-công, 

Đ⁑c tin sáng t⁁ gi⁓a lòng nhân gian.           610 

                     
a Giu-đong: Sông Jordan (Jourdain). Theo bản của Trần Hớn 

Xuyên ghi là Dự giang; dưới có chú thích: xưa Phan Văn Cận 
viết Du-dong và âm thêm chữ Dự-giang. Về sau linh mục 
Phao-lồ Qui (1885)viết lại Giu-đong. 

b Bản cũ viết Sô-đông, linh mục Phao-lồ Qui đã sửa lại Sô-đôm, 
theo La ngữ Sodoma. 

c Mạc-linh: thung lũng Mambré. 
d Hữu-phong: làng Hébron. 
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Đo•n XIV 

ÁP-RAM CØU CHÁU  

MINH-ĐIỆP CHÒC LÀNH 

1 Chuy‹n đ⁖i là chuy‹n chi‶n tranh, 

Cá l⁗n, cá bé gi t giành mi‶ng  n. 

B⁆n vua b⁉ l•c ngang tàng, 

Liên minh võ l⁔c hung h ng, oai quy‵n. 
2 N m vuaa b‾ hi‶p k‶t liên,            615 
3 Kéo ra Sinh-vi‹tb tr n ti‵n ph†n công. 
4 B⁆n vua b⁉ l•c thanh tr⁐ng, 

Nh⁓ng ch⁏ h․u tr⁏⁗c thoát vòng bang giao. 
5 B⁁ qua tri‵u c⁆ng t⁐ lâu, 

B⁆n vuac dõng l⁔c đ‟nh đ‣u c⁍ng th„nh.          620  
6  Ch⁏ h․u tháo ch•y tan tành 

B⁆n vua th⁐a th.ng tung hoành can qua  

 

                     
a Ngũ bá, năm vua chư hầu cai trị các tiểu quốc thời đó, như 

Bara (vua cai trị Sô-đông: Sodoma), Bersa (cai trị Gò-mô: 
Gomorrhes) Adama, Semeler và vua thành Bala (Segor) (chú 
thích này của Nguyên Văn Nhạn). 

b Sinh-việt: thung lũng Silvestxem, nơi có nhiều cây cối rậm 
rạp. 

c Tứ vương, bốn vua cai trị nước lớn thời đó, như Amraphel, 
Arioch, Chodorlahomor và Thadal. Vì quyền lợi tứ vương, ngũ 
bá thanh toán nhau (chú thích này của Nguyễn Văn Nhạn). 
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7  A-ma-l⁉ca c⁍ng chng tha, 

N m vua b‾ hi‶p gi„n ra đ⁆i đ․u.  

Đ‟nh nhau m‥y tr n xà ng․u,  625 
9 N m vua tan r‡ ch•y nhào quân binh. 
10 B⁆n vua sn tr⁗n sát sinh  
11 Sô-đ⁄ngb chi‶m đ⁀ng h• thành Gò-môc, 

12 Oan thay, s†n nghi‹p c⁕ đ⁅, 

C† gia đ›nh L⁉c b‾ v⁅ đem đi.           630 
* 

13 Có ng⁏⁖i s⁆ng sót cáo tri  

Áp-ram hi‷u r⁂ đ•i nguy tình hình. 
14 Tri‹u t p non b⁆n tr m đinh, 

K‶t thân ba v‾ đ⁅ng minhd lên đ⁏⁖ng. 

T‥n công khu v⁔c Đan-thànhe,           635 

Gi. ng, lo•n hàng t⁑ tunght n‶ihc yas c 
l5 Áp-ram đ‴m l•i h⁈n công, 

B⁆n vua chi‶n b•i, ho†ng h⁅n thoát thân.  
16 Thu h⁅i tài s†n nhân dân, 

Cùng là c⁌a L⁉c, kh†i hoàn rút quân.          640 
* 

17 Chi‶n công oanh li‹t Áp-ram  

B⁆n vua háo th.ng đi‴u t„n giang s⁕n 

                     
a A-ma-lộc: : dân xứ Amalécites. 
b Theo bản cũ, câu 12 đoạn XIII (Định cư trong xứ Sô-đông hào 

hùng). Linh mục Phao-lồ Qui sửa lại là Sô-đôm.  
c Gò-mô: thành Gomorrhes. 
d Abram cùng với Escol và Aner đồng ở một vùng Mambré 

(Mạc- linh) phối hợp đinh tráng kéo ra đánh bọn xâm lăng. 
e Đan thành: thành phố Đan. 
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Nghe tin, vua x⁑ Sô-đ⁄ng  

Th‣n h„nh đ⁀n ti‶p t⁁ lòng tri ân. 
18 Có vua Minh-đi‹pa th⁖i danh,           645 

C⁍ng l„ gi‟o ch⁌ dân thành Sa-liêmb  

Hng ngày cúng t‶ Hoàng thiên, 

Ng⁏⁖i đem r⁏⁚u, bánh dâng lên chúc m⁐ng.  
19 Tung h⁄ Th⁏⁚ng đ‶ chín t⁐ng, 

Giúp Áp-ram đ⁏⁚c l‧y l⁐ng danh th⁕m.          650 
20 Tung h⁄ Th⁏⁚ng đ‶ uy hùng, 

N•p trao qu‣n đ‾ch vào vòng tay ông. 

Áp-ram t• l‸ t‣m đ⁅ng; 

M⁉t ph․n m⁏⁖i c⁌a kính dâng làm quà. 
21 Vua Sô-đ⁄ng c⁍ng th⁆t ra:            655 

Tiên sinh nh n c⁌a, còn ta xin ng⁏⁖i. 
22 Rng: th‵ tr⁏⁗c m,i⁖rT aúhc t 
23 C⁌a vua vua l‥y, c⁌a tôi tôi dùng. 

D․u cho m⁉t s⁚i ch‼ lôngc, 

Tôi không d⁎ng t⁗i đ‵ phòng m⁉t câu.          660 
24 Nh⁖ vua t⁄i đ,uàig gnas gn 

Tr⁐ nh⁓ng v t n„o đinh tr‟ng đ‡  n, 

Cùng c⁌a ba v‾d góp ph․n, 

Liên minh qu‣n đ⁉i đ‟nh tan gi.ùht c 

                     
a Minh-điệp: Melchisédech. 
b Sa-liêm: xứ Salem. 
c Dầu cho một mảy may về vật gì thuộc của vua Sô-đông, Abram 

không muốn động tới. 
d Ba vị: Amer, Escol và Membré (Mạc-linh). 
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Đo•n XV 

DÂN TRONG CÁC DÂN  

TAY TRÝI THÀNH LÊP 

1  Tr⁖i quang, gió v″t mây mù,           665 

Áp-ram càng rõ phù du cu⁉c đ⁖i. 

Đ‴m kia, trong m⁉ng nghe Tr⁖i: 

Yên tâm ch⁗ s⁚, m•ng ng⁏⁕i v⁓ng vàng. 

Tay tr⁖i b†o tr⁚ m⁏⁖i ph․n. 
2 Muôn tâu: “T⁗ đ⁏⁚c Tr⁖i ban nh⁓ng gì,          670 

T⁗ vô th⁐a t⁔a, ích chi, 
3 R⁅i đ‣y s†n nghi‹p s′ đi t⁉c ngoài”.b 

4 Tr⁖i rng “h‟ c⁀ ngh‽ sai, 

Con ng⁏⁕i k‶ nghi‹p không ai xen vào. 
5 Nhìn l‴n v„ h‡y đ‶m sao,            675 

D‿ng ng⁏⁕i đ⁄ng đ†o ngày sau khác nào.”  
6 Áp-ram th„nh k※nh c⁋i đ․u, 

Th‶ nên Tr⁖i đ‷ ông vào chính nhânc. 
* 

                     
a Không có con. 
b Sản nghiệp sẽ về tay người khác tộc (ngoài dòng họ). 
c Mặc dầu biết mình không con, nhưng vẫn tin lời Thiên Chúa 

phán hứa, tin cách thành thật, không cần lý luận để mà tin; vì 
đó Thiên Chúa nhìn nhận ông là bực chính nhân, người lành 
trung trực. 



67 
 
 

 

7 L•i nghe: “Này đ‥t tr⁖i ban, 

V› ng⁏⁕i đ‡ b⁁ m⁉ ph․n t⁇ tiên”.            680 

“L•y Tr⁖i, t⁗ chng th⁔c quy‵na, 

Cách nào chi‶m đ⁏⁚c kh”?p mi‵n này đ‣y 

“Rng: “Tam sinh l‸ hãy bày, 

B‿ d‴, chi‴n đ⁔c cùng hai phi c․m.” 

10 Áp-ram vâng l‹nh th⁔c hành,           685 

X‱ đ⁄i ba th⁋ x‶p th„nh đ⁄i b‴n, 

Phi c․m hai x‟c đ‷ nguyên,  

11 Di‵u h‣u kh‟t m‟u bay t›m đ‶n  n. 

Áp-ram đ p đu⁇i chúng tan, 

12 Chi‵u tà, gi‥c ng⁌ mê man nh p vào.          690 

13 Áp-ram nghe ti‶ng Tr⁖i cao: 

Cho ng⁏⁕i bi‶t tr⁏⁗c ngày sau th‶ này, 

M⁉t th⁖i dòng dõi b⁁ đ‣y, 

Tha ph⁏⁕ng c․u th⁔c, b‾ đ․y đ⁃a thânb. 

T※nh ra c⁍ng b⁆n tr m n m,            695 

l4 Nh⁏ng Tr⁖i s′ ph•t n⁏⁗c dân b•o quy‵n. 

V„ đem d‿ng d⁂i kh⁁i mi‵n, 

Mang theo vàng b•c c⁌a ti‵n th m đa. 

15 Ph․n ng⁏⁕i an h⁏⁘ng tu⁇i già  

Ch‶t yên ph․n m⁉, s⁆ng hòa t⁒ tôn.           700 

                     
a Chẳng có quân đội hùng mạnh làm sao chiếm được một xứ 

rộng lớn đông dân? 
b Tiết lộ tương lai về con cháu của ông, tức là Jacob di tản sang 

xứ Ai-cập (St XVI) 
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16 Nay dân b†n x⁑ A-muôna, 

T⁉i ch⁏a đ⁌ s⁆, h‡y c‿n n⁏⁕ng tay. 

D‿ng ng⁏⁕i đ⁖i b⁆n sau này, 

Tr⁖i cho t‥t c† v‵ đ‣y chi‶m quy‵n. 

* 

17 M507           ,neđ i⁅t nl a⁐v i⁖rt t 

M⁉t lu⁅ng l⁒a đ⁁ b⁈ng nhiên cháy b⁐ng, 

Cháy luôn xác v t đ‡ dâng, 

Đ⁀ l„ Th⁏⁚ng đ‶ k‶t cùng Áp-ramb, 

18 Đ‣y là ranh gi⁗i tr⁖i ban, 

19 Kh⁘i t⁐ Ê-gi‶p ch•y sang đ‶n vùng          710 

20 Có sông Ü-pháchc là cùngd, 

21 Hi‹n m⁏⁖i t⁉c ch⁌ng đang chung s⁆ng còn. 

                     
a A-muôn: dân Amorrhés hiện đang sống, chưa tới ngày bị diệt 

vong theo số mạng tiền định. 
b Thiên Chúa lập giao ước với Abram theo nghi thức "ăn thề" 

của người thời đó. 
c Ơ-phách: sông Euphrate, bản cũ gọi là Uông-phát: Có sông 

Uông-phát là cùng. 
d Là cùng: là chấm dứt, đến biên giới. 
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Đo•n XVI 

BÔN CHÔN HÀO TÙ  

XUÇT HIỆN ØC-MIÊN 

1 Sa-rai bu⁅n vi‹c không con. 

H⁓u tam b‥t hi‶ua, g⁃i ch⁅ng th⁘ than. 
2 Ph․n tôi son s‱ c⁍ng đ„nh             715 

Xin đ⁏a t⁗ gái là nàng A-gab, 
3 G⁆c dân Ê-gi‶p giúp ta, 

Đ‷ làm h․u thi‶p may ra n⁆i dòng. 
4 Áp-ram nghe v⁚ t‣m đ⁅ng, 

A-ga chp n⁆i duyên h⁅ng, c․u may.          720 

Qua mùa xuân ‥y, th⁎ thai, 

A-ga lên m.gn‿l uađ iar-aS ,t 
5 M⁉t hôm, tâm s⁔ v⁗i ch⁅ng, 

T›nh đ⁖i đen b•c, cái vòng thi‶p thê. 

Rng: “Nàng v⁚ c† li‹u b‵,            725 

Cho h․u thi‶p bi‶t th‾ phi ⁘ đ⁖i.” 
* 

6 Sa-rai nhi‵u lúc n,i⁖l gn 

A-ga t⁌i ph n, tách r⁖i ra đi. 

                     
a Theo câu nói: ”bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại". 
b A-ga: Hagar, Bản xưa viết: A-da. Phan Văn Cận ghi lại A-ga cho 

dễ nghe hơn là A-da. 
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H⁏⁗ng v‵ v⁊ng đ‥t Su-rê 
7 D⁃c đ⁏⁖ng m⁁i m‹t ng⁅i k‵ su⁆i xanh.          730 
8 Thiên th․n xu‥t hi‹n h⁁i nànga, 

Đi đ‣u th⁕ th…n r⁐ng hoang x‶ tà. 

Rng tôi lánh m.àhn ⁌hc t 
9 Khuyên nàng tr⁘ l•i, d‽ ho„ vi tiên. 

Tr⁖i cao th‥u r⁂ ⁏u phi‵n,            735 
10 Sau n„y con ch‟u đ⁄ng ken sao tr⁖i. 
11 V‵ đi, khi tr‱ ch„o đ⁖i, 

Ích-manhb t‴n đ.mât gnaoh i⁖ht ón21 ,t 

Đ⁅ng b„o n⁀ c⁍ng hung h ng, 

Cu⁉c đ⁖i thu n ngh‾ch, ngang t„ng phi‴u l⁏u.       740 
13 A-ga t• Đ‥ng h⁉ phù, 

Chng chê b⁁ k‱ đ⁕n c⁄ l•c loài. 
14 Thiên phùc, nàng g⁃i su⁆i này, 

Ch†y ngang Ba-rách, b⁃c ngoài Ca-đ‴d. 
15 Nh„ x⁏a, n„ng l•i tr⁘ v‵,            745 

Tr⁘ sinh nam t⁒ danh đ‵ Ích-manh.  

Nh›n qua đ⁑a b‰ s⁕ sanh, 

Tám m⁏⁕i s‟u tu⁇i, Áp-ram to•i lòng.e 

                     
a Câu này theo bản cũ, thầy cả Lữ-y Đoan viết: Một vì tiên hiện 

hỏi nàng. Phan Văn Cận chú thích: "...tôi sửa lại, nghe có đạo 
Chúa một chút..." 

b Ích-manh: Ismael. Bản cũ viết Ức-miên, Linh mục Phao-lồ Qui 

đã sửa lại. Trong bản cũ câu 11 như sau: 

Hãy về khi trẻ ra đời 

Ức-miên tên gọi, nết người nghinh ngang. 
c Thiên phù: A-gar đặt tên cho con suối nước được trời hộ 

mạng. Suối nước nằm giữa Ba-rách (Barad) và Ca-đê (Cades). 
d Câu này bản cũ viết: Chảy ngang Ba-lạc phía ngoài Cao-đê. 
e Bản cũ câu 15 viết: 
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Đo•n XVII 

LÊP PHÉP CẮT BÌ  

CÅY KHÔ MỌC NÇM 

 

1 M⁏⁖i thu sau đ⁀, Thi‴n c⁄nga 
2 Hi‹n ra nhc l•i đo•n đ⁏⁖ng s⁕ giao,          750 

V⁗i l⁖i khuy‶n kh※ch đ•o cao, 
3 Áp-ram bái m•ng ghi vào tâm can: 
4  “Tr⁘ nên th⁌y t⁇ các dân, 
5 Áp-ram nh‥t t⁉c đ⁇i thành Ra-hamb.  
6 Nhi‵u dân th‶ gi⁗i đ ng đ„n,           755 

Do ng⁏⁕i xu‥t hi‹n ngai v„ng qu‣n v⁏⁕ng.  
7 Tr†i bao th⁖i đ•i sinh t⁅n, 

Tr⁖i l„ Th⁏⁚ng đ‶ c⁌a d‿ng d⁂i ng⁏⁕i.  

                                       

Nhà xưa nàng lại trở về, 

Trở sinh nam tử danh đề Ức-miên. 

Ấp-lâm thấy giảm ưu phiền, 

Tám mươi sáu tuổi cũng yên ủi lòng. 
a Thiên công: Ông Trời. 
b Ra-ham: Bản chữ Nôm viết Bá-lâm (Ấp-Iâm được đổi danh là 

Ấp-bá-lâm). Linh mục Phao-lồ Qui (năm 1885) sửa lại là A-

ba-ra-ham (Ra-ham) do La ngữ Abram đổi danh Abraham. 

Bản cũ viết: Ấp-lâm nhất tộc đổi thành Bá-lâm (thủy tổ một 

dân tộc trở thành thủy tổ nhiều dân tộc). 
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8 Đ‥t ng⁏⁕i hi‹n đ,p x‣y đ⁖i 

Cho quy‵n chi‶m h⁓u vùng tr⁖i Trà-nama.          760 

N⁆i nhau th‶ h‹ ngh›n n m, 

Thành tâm ch⁗ khá b⁉i ‣n ph⁏⁗c tr⁖i. 
* 

9 Ch⁑ng minh thành tín c⁌a ng⁏⁕i,  
l0 Cùng là miêu du‹ ngh›n đ⁖i ph†i tuân. 
11 Ct bì t‥t c† nam nhân,            765 

K‱  n ng⁏⁖i ⁘, ngo•i dân trong nhà.  
12 Tám ngày sinh h•, đem ra, 
13 C.t trong xác th‾t ch⁋t da qui đ․u 
14 Nam nào không gi⁓ k‶t giao  

K‷ là b⁉i ⁏⁗c tr⁏⁗c sau chng nhìn.           770 
* 

15 Sa-rai ph†i đ⁇i t⁎c danh, 

Sa-rab tên m⁗i: m″ sanh t⁉c đo„n. 
16 S′ sinh ra m⁉t tr⁏⁘ng nam, 

Tr⁘ nên tr⁎ c⁆t các dân kh.p mi‵n  
17 Ra-ham quá s⁑c ng•c nhiên,           775 

V⁚ ch⁅ng tr m tu⁇i hão huy‵n sinh con.  
18 Ích-manh mong nó vuông tròn, 
19 Nh⁏ng Tr⁖i khng đ‾nh: chính lòng Sa-ra 

                     
a Trà-nam: Chanaan, xứ Ca-na-an. 
b Sara: bản cũ viết Sa-lâm. 

Câu 15 như sau: 

Sa-lan phải đổi tục danh, 

Sa-lâm tên mới: mẹ sanh tộc đoàn. 
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Cho ng⁏⁕i m⁉t tr‱ tài ba, 

Đ087            .nâ nôum aòh nahc ,cáig-I nêt t 

Ích-manh, Tr⁖i c⁍ng đ⁙ đ․n, 

Sinh ra th p nh‾ t⁏⁗ng qu‣n h⁊ng c⁏⁖ng. 
21 D‣n đ⁄ng, đ‥t r⁉ng bi‴n c⁏⁕nga, 

Còn ph․n I-giác chính tông sau này.  

Tr⁖i còn k‶ ho•ch t⁏⁕ng lai,            785 

S′ cùng v⁗i nó m⁉t ngày k‶t giao." 
22 D⁑t l⁖i, Th⁏⁚ng đ‶ th ng cao, 
21 Ra-ham sau đó tr⁘ vào gia trang. 

Đem ra t‥t c† nam nhân, 

Chng phân sc t⁉c, chng phân tr‱ già.          790 
24 Ra-ham chín ch※n đ⁅ng hòa, 
25 Ích-manh tu⁇i đ⁉ m⁏⁖i ba nh p đo„n. 

L‹nh tr⁖i ai c⁍ng ph†i tuân, 
26 Ch⁑ng minh ý chí trung thành Tr⁖i cao. 
27 Ct bìb k‱ tr⁏⁗c ng⁏⁖i sau,            795 

Ng⁏⁖i dâng thành tín, tr⁖i trao lòng lành. 

                     
a Theo cổ sử, con cháu Ismael là dân tộc Á-rập, gồm nhiều bộ 

lạc khác nhau, sống du mục và thích chém giết, đã lập đạo 
Islam (Hồi giáo) luôn luôn chống dân Giu-dêu (Do thái) con 
cháu của I- giác. 

b Cắt bì, nghi thức đặc biệt Thiên Chúa dạy thực hiện để minh 
chứng một dòng dõi (một dân tộc) được chọn riêng, thi hành 
chương trình của Người nơi cõi trần gian giữa lòng nhân loại. 
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Đo•n XVIII 

THIÊN CÜ TIẾT LỘ,  

HÔA DIỆT SÔ-ĐÔNG 

 

 

1 M⁉t ngày mùa h• n,ng hanh 
2 Ra-ham nhìn th‥y ba Th․n đi qua. 
3 V⁉i v„ng ch„o đ⁀n thi‶t tha, 

Mong ngài chi‶u c⁆ th⁑ tha k‱ này.          800 
4 Tàn cao ngh‼ mát t•m đ‣y, 
5 T⁗ xin đ•m b•c h․u ngài b⁓a c⁕m. 

Khách th․na vui v‱ d⁐ng chân,  
6 Ra-ham li‵n g⁃i gia nhân c⁈ bàn. 
7 Sa-ra n⁏⁗ng bánh h•nh nhân,           805 
8 Th‾t chiên nhi‵u món, quay, h․m d⁃n ra. 
9 Khách th․n c․m đ⁍ab dùng qua, 

H⁁i th m ch⁌ tr•i: “V⁚ nhà th‷ nao ?” 

 

                     
a Khách thần: khách quí từ cõi trời đến, cũng gọi khách trời, 

phân biệt khách trần là người cũng ở cõi trần. 
b Người xưa đã Việt hóa bữa ăn, như dọn cơm cầm đũa.Thật ra, 

thời thượng cổ những giống dân ở vùng này ăn uống như thế 
nào, không biết rõ. 
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Đ‟p rng: “V⁚ t⁗ phía sau.” 
10 Khách rng: “N m t⁗i c⁍ng v„o kho†ng đ‣y,    810 

Ch⁌ nhà s′ có con trai.” 

Sa-ra nghe đ⁏⁚c b⁈ng quay m.i⁖⁏c t 
11 Ngh‽ th․m m›nh đ‡ gi„ r⁅i, 
I2 C‿n đ‣u c‟i chuy‹n vui đ⁖i t⁒ tôn. 
13 Khách rng: “Già há chng con,           815 
14 V⁗i quy‵n Th⁏⁚ng đ‶ đ‣u c‿n kh⁀ kh n. 

Đ⁐ng c⁏⁖i, n m t⁗i sang th m, 

Nhà này vui v‱ đ⁏⁚c thng bé trai." 
15 Sa-ra: “Đâu d‟m c⁏⁖i ngài, 

Cúi xin h‼ x†, tr※ ng‣y ng⁏⁖i đ⁖i.”           820 
* 

16 Khách th․n sau đ⁀ đ‡ r⁖i, 

L⁉ trình nh.m h⁏⁗ng vùng tr⁖i Sô-đ⁄ng 

Ra-ham hi‶u khách ti‸n chân. 
I7 Khách rng không l′ gi‥u ông vi‹c này. 
18 Vì ông, dân l⁗n t⁏⁕ng lai            825 

C† và thiên h• nh⁖ đ‣y ph⁏⁗c lành. 
19 Vì ⁄ng c⁏ x⁒ công bng 

Nh‥t tâm hành đ•o theo đ⁏⁖ng l‸ nhân, 

Tr⁖i cao phán h⁑a bao l․n, 

S′ cho ⁑ng nghi‹m d⁏⁗i tr․n không sai.          830 
* 

20 Sô-đ⁄ng th„nh ph⁆ vui say, 

Tr„ đ›nh, t⁒u quán, gái trai dâm loàn.  
21 M†y may nhân tính không còn, 
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Đ‶n gi⁖ x‰t đo‟n thi‹t h⁕n th‷ nào.  

22 Khách th․n v⁐a d⁑t m‥y câu,           835 

Ra-ham b⁏⁗c đ‶n đ:a‵đ n‥v uam t 

23 K‱ l„nh, ng⁏⁖i d⁓ chung k‵, 

M⁉t phen tiêu di‹t não n‵ xi‶t bao!  

24 N‶u th„nh, n m ch⁎c đ•o cao, 

25 Há Tr⁖i chng có lòng nào buông tha ?          840  

26 Đ⁋ng nh⁏ l⁖i đ‡ đ,ar t 

Đ•o cao n m ch⁎c, b⁁ qua t⁑c thì. 

27 N‶u nh⁏ chng đ⁏⁚c s⁆ ni, 

28 B⁆n l m x‰t đ⁏⁚c duy trì l‹nh ch ng ?  

Nh⁏ th„nh, l„nh đ⁏⁚c b⁆n l m,           845 

Tr⁖i tha t‥t c† bình an s⁆ng còn. 

29 Gi† nh⁏ c⁀ b⁆n ch⁎c tr⁕n, 

Tru di l‹nh ‥y có ng⁐ng đ⁏⁚c không ? 

B⁆n m⁏⁕i, Tr⁖i c⁍ng d⁌ lòng, 

V› l„ đ⁑c tr⁃ng, phép công ph†i nh⁏⁖ng.          850 

30 N‶u có ba ch⁎c thi‹n nhân, 

Thì là s⁆ ph n Sô-đ⁄ng th‶ nào ? 

Ba m⁏⁕i ng⁏⁖i đ•o đ⁑c sâu, 

Lòng Tr⁖i qu†ng đ•i l′ đ‣u ph⁎ phàng. 

                     
a Sự thắc mắc của Abraham về kẻ lành người dữ bị chung một 

số phận, thì lòng nhân lành và phép công thẳng của Thiên 

Chúa sẽ giải quyết cách nào cho hợp lý. Và Khách thần đã giải 

đáp rành mạch. 
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3l N‶u còn hai ch⁎c ng⁏⁖i lành,           855 

Tr⁖i cao có th‷ thi hành phép công ? 

Hai m⁏⁕i bi‶t tr⁃ng ngh‽a nhân, 

D‽ nhi‴n k‰o đ⁏⁚c l‿ng th⁏⁕ng c⁌a Tr⁖i. 

32 M⁉t l⁖i h⁁i chót c⁌a tôi: 

N‶u ch‼ m⁏⁖i ng⁏⁖i c⁀ đ⁏⁚c tha ch ng ?          860 

C⁀ m⁏⁖i đ•o ngh‽a trung cang  

Thì Tr⁖i tha ph•t c† thành yên vui. 

33 M‥y câu th†o lu n qua r⁅ia, 

Ra-ham v‵ tr•i, Khách tr⁖i bi‶n đi. 

                     
a Abrabam đã được giải đáp đầy đủ, nhận thấy rõ một kẻ lành 

cũng cứu được cả xóm khỏi nạn tai. 
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Đo•n XIX 

LÙA CHÁY DÅM THÀNH  

GỐC HAI DÅN TỘC 

 

 

1 Hoàng hôn v⁐a ph⁌ thành trì,           865 

L⁉c-cônga nhìn th‥y hai vì nam nhân. 
2 V⁉i vàng th⁌ l‸ ân c․n, 

Xin m⁖i quí khách quá chân vào nhà. 

Ngh‼ ng⁕i, mai n⁆ib đ⁏⁖ng xa, 

Khách rng ngoài ph⁆ t•m qua đ‴m này.           870 
3 L⁉c-công thành th t van nài, 

Kh‟ch b n đ⁇i ý theo ngay ch⁌ vào. 

B⁓a c⁕m th‾nh so•n b⁏ng h․u, 

C†m thông ch⁌ khách trong b․uc thân yêu. 
4 Canh hai nghe có ti‶ng kêu,           875 

Đ„n ⁄ng đ⁄ng đ†o nói nhi‵u dâm ngôn. 
5 Có hai v‾ khách chi‵u hôm, 

M⁖i ra có chuy‹n, bi‶t khôn li‹u h⁅n. 

                     
a Lộc công: ông Lót (Loth) 
b Mai nối: ngày mai còn tiếp tục đi xa. 
c Bầu không khí thân mật, hiểu biết nhau. 
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6 L⁉c-công l⁖i l′ ôn t⁅n: 
7 Phô ônga mi‸n th⁑, khách còn đi xa.          880 
8 N‶u c․n đ‶n chuy‹n tr ng hoa, 

T⁄i cho hai g‟i đ‷ mà giúp vuib. 
9 B⁃n kia xài x‷ t⁕i b⁖i: 

Nào quân ki‵u ng⁎ m⁘ l⁖i d•y ai. 

Coi ch⁐ng k‱o ch‶t u⁇ng thây           885 

Ch⁋ng b n x⁄ng đ‶n vung tay b•o hành. 
10 Khách li‵n kéo L⁉cc vào nhanh, 
11 C‿n l„m cho ch⁋ng qu‟ng manh nh⁏ g„. 

Qu⁕ tay m‿ c⁒a vào nhà, 

Nh⁏ng r⁅i l•c h⁏⁗ng, th‶ là chúng tan.          890 
* 

12 Khách b†o L⁉c g⁃i thân nhân, 
13 H⁚p nhau di t†n vì thành h⁁a thiêu. 
14 L⁉c cho r‷ bi‶t m⁃i đi‵u, 

Ch⁋ng c⁏⁖i b⁆ v⁚ bày nhi‵u d‾ đoan. 

Thành trì b‵n v⁓ng mu⁄n n m,           895 

L′ đ‣u c⁀ chuy‹n đi‴u t„n ng⁇n ngangd. 
* 

15 Ti‶ng gà v⁐a m⁗i gáy tan, 

Khách g⁃i: L⁉c, v⁚, hai nàng ti‷u th⁕. 

                     
a Phô ông: Các ông. 
b Lòng hiếu khách của ông Loth nặng hơn tình phụ tử. 
c Lộc: ông Loth (ông Lót, Lộc công). 
d Không ai có thể tin được, vì thành phố đang vững chắc, chính 

quyền đang hùng mạnh, dân cư đang sung túc, vui chơi, và lại 
bên ngoài không có giặc, thì sao xảy ra nạn cháy thành. 
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Gi⁎c đi, nh⁏ng h⁃ ch․n ch⁖, 
16 Khách lôi t‥t c†: nguy c⁕ đ‶n r⁅i.           900 
17 Thng đ⁏⁖ng lên núi cho xuôi, 

Đ⁐ng quay nhìn l•i ch‶t t⁏⁕i kh⁆n nàn.  
18 L⁉c rng: 19Mi‵n núi gian truân, 
20 Dám xin tá túc ti‷u thànha g․n đ‣y.  
21 Đ⁏⁚c r⁅i, t‥t c† đi ngay,            905 

L⁉c xin, Tr⁖i c⁍ng n⁏⁕ng tay cho th„nh.  
22 C† nhà h⁆i h† bôn hành, 
23 Nng cao, L⁉c đ‡ đ.bhnàht oàv nâhc t 
24 T⁑c th› m⁏a l⁒a diêm sanh, 

Khp mi‵n châu th⁇ tan tành ra tro.           910 
25 Sô-đ⁄ng và c† Gò-môc, 

D‣n c⁏, dinh th⁔ nh⁏ l‿ di‹m s⁕n. 
26 V⁚ L⁉c ngoái c⁇ l•i dòm, 

Tr⁘ th„nh t⁏⁚ng mu⁆i ch⁅ng con r⁎ng r⁖i !  
27 Ra-ham v⁐a r⁔ng chân tr⁖i,           915 

Đ⁑ng nhìn v‵ phía n⁋i đ⁅i Sô-đ⁄ng, 
28 B⁐ng lên khói l⁒a đ⁁ lòm, 

D․n d․n ngùn ng⁎n khp vùng Gò-mô 

Khác nào lò l⁒a quá to 

Đ‥t mi‵n s․m u‥t ra tro đi‴u t„n.           920 

Vì Tr⁖i c†m ngh‽a Ra-ham, 

N‴n gia đ›nh L⁉c thoát ph․n đ•i hung. 

                     
a Một thành phố nhỏ lân cận Sô-đông, tức là thành Segor. 
b Chạy vào thành phố nhỏ gần đó. 
c Sô-đông: Sodoma, Gò-mô: Gomorrhe. 
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* 

30 Th‥y c⁕n t„n ph‟ h‡i h⁊ng, 

Ti‷u thành L⁉c b⁁, ch•y cùng hai cona. 

Chui v„o hang đ‟ tr‴n non,            925 
31 Bu⁅n thì u⁆ng r⁏⁚u quên c⁕n kinh hoàng. 

Đ‴m nm m⁉ng th‥y giàu sang. 
32 Đ⁏⁚c vua kêu g† m⁉t nàng m⁞ nhân. 
33 Vu s⁕n đ⁊a c⁚t gi⁀ tr ng, 

Sáng ra u⁆ng r⁏⁚u t‣m can đ⁙ s․u.           930 
34 M⁉ng v‵ l•i th‥y đ‴m sau, 
35 C⁀ n„ng c⁄ng ch⁋a đ‶n h․u m⁉t bênb. 

H‶t l⁖i ân ái trao duyên, 

M‣y m⁏a ch⁆c đ‡ tr ng l‴n bên th‵m.  

Gi t mình th‥y c†nh bu⁅n thêm,           935 

Th„nh x⁏a cao l⁗n hóa mi‵n hoang vu. 
* 

36 L․n l․n xu⁆ng n⁋i sinh c⁏, 

Hai cô con gái c․n c⁊ l„m  n. 
37 Ch‾ thì sinh m⁉t tr⁏⁘ng nam  

Đ049           .dahc gnôt màl n hn ,cpá-ôM nêt t 

                     
a Vì thấy đại nạn dữ dằn, Loth và hai đứa con gái kinh khiếp 

quá, sợ thành phố nhỏ mình đang ẩn lánh bị vạ lây, nên kéo 
nhau lên núi trốn. 

b Từ câu 30 đến câu 35, người xưa viết theo lối thần thoại mà 
người Á đông quen dùng trong văn chương. Nhiều người dựa 
theo đấy lên án tác giả viết sai Kinh thánh. Xét ra đây loại 
sách giới thiệu Kinh thánh, hơn là để nghiên cứu học hỏi. 

c Mô-áp: Moab, Bản cũ gọi là Mông-á: Chị thì sinh một trưởng 

nam Đặt tên Mông-á, nhận làm tông cha. 
d Lấy họ của cha, tức là ông Loth. 
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38 Em thì m⁉t tr t khai hoa, 

C⁍ng sinh nam t⁒ g⁃i là Am-môna. 

C† hai L⁉c nh n làm con,  

V‵ sau thi t⁇ hai d‿ng d‣n đ⁄ng. 

Dân Mô-ápb, dân Am-mônc,            945 

Sinh c⁏ l p nghi‹p kh.p vùng Ca-nan 

                     
a Am-môn: Ammon, bản cũ gọi là Hoành-môn: Em thì một trật 

khai hoa, Cũng sinh nam tử gọi là Hoành-môn. 
b Dân Moabites. Dân Mông-á. 
c Dân Ammonites. Dân Hoành-môn. 
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Đo•n XX 

BÄO QUYỀN MÃ-LIỆT  

LÒNG ĐÄO RA-HAM 

 

1 Ra-ham di chuy‷n m•n nam, 

Cao đ‴a, Xuy‴n đ‾ab thu⁉c ph․n Diên-lac.  
2 Có vua Mã-li‹td hào hoa, 

Nghe đ⁅n thi‶u ph⁎ Sa-ra ch⁏a ch⁅ng.           950 

Ra-ham em gái c⁌a ông, 

Nên ra l‹nh b.t cho phòng thêm hoa  

Làm vua ch‼ bi‶t đ„n b„, 
3 Trong đêm nm m⁉ng, hi‹n ra v‾ th․n: 

“Hôn quân ch⁗ kh‟ đ‶n g․n            955 

Đ„n b„ ng⁏⁕i b.t, kh⁆n n„n cho ng⁏⁕i 

Thi‶u ph⁎ đ‡ c⁀ ch⁅ng r⁅i,  

H u h⁄n c⁏⁙ng ép lu t tr⁖i tru di.” 
4 “L•y Tr⁖i m⁘ l⁏⁚ng t⁐ bi 

N⁙ nào h⁌y di‹t dân ni cho đ„nh.           960 

                     
a Cao-đê: Vùng đất Cadès.  
b Xuyên địa: Đất Sur. 
c Diên-la: Vương-quốc Gérare. 
d Mã-liệt: Vua Abimélech trị xứ Gérare. 
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Ra-ham t⁔ nh n là anh, 
5 X⁏ng em ch※nh mi‹ng c⁌a nàng nói ra. 

Tôi không ép li‸u nài hoa 

Ch⁏a ch⁅ng th› c⁏⁗i ng⁏⁖i ta th⁏⁖ng làm." 
6 Tr⁖i rng tình, lý không giana,           965 

N‴n cho ng⁏⁕i bi‶t k‱o mang ti‶ng đ⁖i. 
7 V⁚ ai đem tr† cho ng⁏⁖i. 

Bng không gia t⁉c c⁌a ng⁏⁕i đi‴u t„n. 

Ra-ham là b c hi‵n nhân, 

Đ‷ ông c․u kh…n gi†i n„n cho ng⁏⁕i.          970 
* 

N⁒a đ‴m 8Mã-li‹t cho đ‿i, 

Ho•n quan các c‥p thu t l⁖i chiêm bao. 

M⁃i ng⁏⁖i khi‶p s⁚ đ⁅ng tâu: 

“Chi‶u theo thiên l‹nhb ph†i mau thi hành. 
9 L•i cho ng⁏⁖i th‼nh Ra-ham,           975 

Trách rng sao n⁙ h•i dân x⁑ này, 

T•i sao ông chng nói ngay, 

Phu th‴ đ•o tr⁃ng, ⁘ đ‣y c⁄ng bng?” 
11 “Tâu vua, tôi v‧n ng⁖ rng:  

ß đ‣y v⁄ đ•o b‥t tuân l‹nh Tr⁖i.           980 

T‥m thân ki‵u ng⁎ nh⁏ t⁄i, 

Dám nào oán ghét, bày l⁖i nói ngoa. 

                     
a Vua Mã-liệt tuy có tình có lý, nhưng thiếu sự dò xét, điều tra 

cẩn thận, xử sự cách nông nổi, nên mới có sự can thiệp của 
Đấng hằng phù hộ Ra-ham. 

b Mọi người đều xác nhận sự can thiệp này là do Trời, nên bất 

cứ giá nào cũng phải y lệnh. 
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N⁕i đ‣u bi‶t tr⁃ng chính tà, 

Th› đi‵u chân th t m⁗i l„ đ‟ng n‴ua  
12 V† ch ng, t⁄i chng đ589           ,u‵iđ t 

V⁚ tôi, h⁃ máu g․n nhi‵u v⁗i tôi, 

M⁉t cha khác m″ mà thôi, 

Trong t›nh ch n g⁆i, ngoài th⁖i anh em. 
13 Tha ph⁏⁕ng c․u th⁔c nhi‵u mi‵n, 

Đ‶n đ‣u c⁍ng gi⁓ m⁉t ni‵m đ‹ huynh."          990 
14 Mã li‹t nghe rõ s⁔ tình: 

V⁚ đ‣u ch⁅ng đ⁀ gia đ›nh h⁚p nhau.  
l5 Đ‥t này tùy thích ⁘ đ‣u, 

Thì xin t⁔ ti‹n, l‥y c‣u d‽ h‿a. 

Ra-ham, súc v t trao quab            995 

G⁃i là giúp v⁆n, tr‴n đ„ sinh nhai. 
16 Sa-ra, ngàn b•c trao tayc, 

G⁃i là che m.t, vi‹c này thông qua 
17 K‷ t⁐ Mã-li‹t gây ra 

C‟i đi‵u ngang tráid c† nhà mang tai.        1000 
18 Tr⁖i cho tuy‹t t⁔ lâu dài, 

Ra-ham c․u kh…n v• này đ⁏⁚c tha. 

                     
a Abraham nói có lý: Xã hội nào phân biệt chính tà thì ở đó chân 

lý mới được tôn trọng; ngoài ra, sự thật dù có rõ ràng đến 
đâu, người ta cũng chẳng tôn trọng. Họ chỉ biết tàn bạo, võ 
lực là hơn cả. 

b Vua Mã-liệt tặng cho Abraham một số chiên cừu cho êm việc. 
c Mã-liệt tặng cho Sa-ra một số tiền để lòe mắt kẻ khác, tỏ ra 

mình là quân tử biết điều. 
d Ngang ngược và trái lẽ là đoạt vợ kẻ khác. 
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Đo•n XXI 

XUA ĐUỔI ØC-MIÊN  

TIỆC M×NG I-GIÁC 

1 M‥y m⁊a xu‣n đ‡ tr†i qua, 

Nh⁓ng đi‵u Tr⁖i h⁑a cho nhà Ra-ham,  
2 Th› nay đ‶n lúc th⁔c hành,          1005 
3 Sara sinh m⁉t tr‱ nam n⁆i dòng. 

Vui trong c†nh x‶ v⁚ ch⁅nga. 

Đ.c thànhđ gnom u․c ,cáig-I nêt t 
4 C,t bì, bát nh t c⁒ hành 
5 Ra-ham v⁐a chn m⁉t tr m tu⁇i đ․u.         1010 
6 Sa-ra c†m ngh‽a thi‴n m․u, 

M⁉t ni‵m vui l⁗n ph⁌ bao kh.p vùng 
7 Nào ai son s‱ l•nh lùng, 

Gi„ nua m„ đ‡ sinh con cho ch⁅ng. 
* 

8 Tam ni‴n nh⁍ b⁉, m b⁅ng,         1015 

T⁗i ngày d⁑t s⁓a, ti‹c m⁐ng d⁃n ra.  
9 Ích-manh, I-giác trong nhà, 

M⁉t cha khác m″ thu n hòa anh em.  

                     
a Xưa có câu hát: “...Vợ chồng già mà sinh con muộn, Của trời 

cho lo hưởng là vừa." 
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10 Sa-ra đem d• h⁖n ghen, 

B†o ch⁅ng h‡y đu⁇i, k‱o phi‵n v‵ sau.         1020 

Ích-manh th⁐a k‶ làm sao, 

Vì là m″ nó nàng h․u mà thôi. 
11 Ra-ham nghe nói r⁎ng r⁖i, 
12 Nh⁏ng sau đ⁏⁚c rõ ý Tr⁖i cân phân: 

I-giác chính th⁑c đ⁏⁚c ph․n,          1025 

T⁄ng đ⁏⁖ng n⁆i dõi Ra-ham mu⁄n đ⁖i  
l3 Ích-manh c⁍ng đ⁏⁚c ph⁏⁗c tr⁖i, 

Tr⁘ nên dân t⁉c đ.c th⁖i vinh quang 

Sa-ra đ‡ c⁀ l⁖i bàn, 

Th› nghe theo đ⁀ cho an c⁒a nhàa.         1030 
* 

14 Canh n m c‿n r⁉n ti‶ng gà, 

Ra-ham đ‡ g⁃i A-ga khuyên rng: 

Hãy tìm x⁑ kh‟c l„m  n  

Đem con đi v⁗i ⁌i an lúc bu⁅n, 

Đ‣y b‟nh v„ n⁏⁗c l‴n đ⁏⁖ng,         1035 

A-ga nh n l‥y, m″ con kh⁘i hành. 
15 M‥y ngày r⁐ng núi loanh quanh, 

C⁌a  n đ‡ c•n, ph†i đ„nh ch‶t thôi. 

                     
a Có câu nói xưa:”Người ta thì tính nước liều, Biết đâu cái rủi có 

nhiều cái may". Nói lên bàn tay của Trời ở đâu cũng có, luôn 

luôn thực hiện song song với công việc loài người. Đời trước 

có câu na ná trường hợp này: "Nhân sự bày ra cái dại, Thiên 

cơ sửa lại thành khôn". Đời làm vô lý, nhưng Trời làm có ý 

nghĩa hay. 
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D⁈ con ng⁌ d⁏⁗i tri‵n đ⁅i, 

A-ga l‱n tr⁆n đi ng⁅i n⁕i xa.          1040 
16 N,aòh nahc ⁒t u‧m hnìt gn 

Thà rng khu‥t m,noc y‥ht àl n⁕h t  

Đ⁀i  n k‴u kh⁀c ch‶t mòn: 

Tr⁖i ⁕i c⁀ th‥u đo•n tr⁏⁖ng này ch ng.  
17 B⁈ng nghe có ti‶ng ⁌i an           1045 

A-ga c⁆ g.⁕ng b†o toàn tr‱ th 

M⁉t tay l⁈i l•c giang h⁅, 

V› l„ đ‾nh m•ng, thi‴n c⁕ sau này. 
18 Tung ho„nh d⁍ng t⁏⁗ng đ⁀ đ‣y, 

L p nên nghi‹p b‟ tr※ t„i c⁀ d⁏.         1050 

A-ga hi‷u rõ th⁔c h⁏, 
19 T⁒ sinh h⁓u m•ng, sinh c⁏ c⁀ Tr⁖ia 

M″ con t›m đ‶n m⁉t n⁕i, 

Trái ngon, su⁆i ng⁃t t•m th⁖i yên thân. 
20 Ích-manh thêm tu⁇i, thêm gan,         1055 

M⁉t tay thi‹n x•, r⁐ng xanh anh hùng. 
21 Pha-l ngb c⁏ ng⁎ sau cùng,  

Ích-manh c⁏⁗i v⁚, con dòng Gi‶p-tô. 
* 

22 Th⁌a ‥y c⁀ t⁏⁗ng Phàn-c⁕c, 

Cùng vua Mã-li‹t r⁖i đ⁄ vi h„nh.         1060 

                     
a Xưa có câu ca đao: "Hỏi ai không có số trời, Nếu ai không có, 

làm người được không?” Ở đây, thấy có định mạng, nhưng 

định mạng không phải vô ý thức, mà do đức độ của Abraham 

tác thành trong định mạng Ích-manh.  
b Pha-lăng: vùng sa mạc Pharan, 
c Phàn-cơ: Phicol, võ tướng của Mã-liệt. 
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Đ‶n vùng ki‵u ng⁎ Ra-ham, 

Hai bên g.agnuhc gn⁅s nàb n ul ⁙g p 

23 Rng: Tr⁖i quy‵n l⁔c giúp ông, 

Tr m bang v•n s⁔ ngoài trong phú c⁏⁖ng.  

Chúng ta giao h†o đ⁄i đ⁏⁖ng,         1065 

Không ai xâm l‥n ru⁉ng v⁏⁖n c⁌a ai. 

24 N‶u ông ch‥p nh n vi‹c này, 

Nh‣n danh Th⁏⁚ng đ‶ quy‵n oai, tuyên th‵.  

Ra-ham đ⁅ng ý v‥n đ‵, 

Nh⁏ng c‿n m‥y vi‹c thu⁉c v‵ dân vua.        1070 

25 Ỷ đ⁄ng, c† l⁍ theo h⁊a, 

Chi‶m m⁉t gi‶ng ng⁃t b⁆n mùa c⁌a tôi. 

26 Mã-li‹t ti‶c s⁔ đ‡ r⁅i. 

Mà không hay bi‶t, s′ b⁅i hoàn cho. 

27 Ra-ham t5701          ,òb nêihc ⁅s gn 

Hai bên k‶t ⁏⁗c cùng lo th⁔c hành. 

28 L•i còn bi‶u b†y chiên xinh, 

29 Mã-li‹t thc m? c, t›nh h›nh ngh‽a sao 

30 Xin vua hi‷u r⁂ đuôi đ․u, 

Ch⁑ng minh rng gi‶ng t⁄i đ„o tr⁏⁗c đ‣y.        1080 

                     
a Có câu tục ngữ: "Tách bước gặp đường cùng, Đi chung thì 

được sống." Ý nghĩa sống chung của người xưa là như thế. 

Nhưng trong trường hợp này, Mã-liệt, Phàn-cơ thấy thế lực 

Abraham quá mạnh, (vì có Trời hậu thuẫn), nên họ sợ bị đè 

bẹp; vì đó họ đến xin lập hòa, với ý "đồ dục hưỡn cầu mưu, 

chờ cho địch yếu mối thù đem ra ..." 
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31 V‵ sau t⁎c g⁃i n⁕i này, 

Bi‶c-sâma, có ngh‽a c† hai  n th‵  

32 Ch‼ vì cái gi‶ng n m kia, 

Hai bên giao ⁏⁗c, tránh b‵ gi‶t nhau. 

33 Ph„n c⁕, M‡ li‹t lai trào,          1085 

Ra-ham v⁊ng đ⁀ v‵ sau l p v⁏⁖n. 

Vun tr⁅ng đ•i m⁉c d⁏⁚c th⁕mb, 

K※nh danh Th⁏⁚ng đ‶ ban ⁕n th ng b›nh; 

34 L‣u n m ⁘ Bá-l•c-đ›nhc, 

Vi‹c đ⁖i ph‟t đ•t, đ⁑c tin v⁓ng vàng.        1090 

                     
a Biếc-sâm: Bersabée, có nghĩa là giếng thề, vì họ đã thề tôn 

trọng quyền lợi nhau, tại nơi giếng này. 
b Mộc dược: một loài cây trồng dùng làm thuốc hay để cúng tế. 
c Bá-lạc-đình: vùng đất Palestine, đất của dân Phiên-lịch 

(Philistin) đang sinh sống lập nghiệp. 
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Đo•n XXII 

ĐEM CON HIẾN TẾ  

DÒNG DÕI NÃ-KHÔI 

1 Đã bao xuân héo, thu tàn, 

Ngày kia nghe g⁃i: Ra-ham đ‣u n„o ?  
2 T⁄i đ‣y, b‟i v⁃ng Tr⁖i cao. 

Rng đem I-gi‟c đ⁏a v„o Thi‴n-sana. 

Sát sanh, h⁁a t‶ trên giàn,          1095 

Đ‶n n⁕i s′ rõ l p đ„n ch⁈ nao. 
3 Đang đ‴m chu…n b‾ tr⁏⁗c sau, 

C⁌i thi‴u, l⁏⁕ng th⁔c ch‥t cao l⁏ng l⁐a. 

Gia nhân hai đ⁑a c⁊ng đ⁏a, 

Ra-ham, I-gi‟c c⁍ng th⁐a h„nh đi.         1100 
4 Ba ngày tr†i b⁏⁗c s⁕n kh‴, 

G․n n⁕i ch‼ đ‾nh b⁆n b‵ v.ng tanh  
5 Ra-ham c n d:nâhn aig n 

Ch⁖ đ‣y cho đ‶n khi hành s⁔ xong. 
* 

6 Đo•n thì tay l⁒a, tay g⁏⁕m,          1105 

I-giác vác c⁌i thng x⁄ng l‴n đ⁅i. 

                     
a Thiên-san: núi Moriah, núi của Trời. Theo dân Giu-dêu tin nơi 

đó là chỗ A-dong thủy tổ, đã tế Trời trước nhất. 
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7 Đang đi, I-giác m⁘ l⁖i: 

L⁒a c⁌i sn r⁅i, v t t‶ ⁘ đ‣ua? 

“Rng: Con ch⁗ khá lo âu, 

Tr⁖i cao s′ li‹u v t nào hy sinh.         1110 

C† hai lng l,hnìrt hnàh gn 

9 Đ‶n n⁕i ch‼ đ‾nh d⁔ng lên t‶ đ„n. 

B,t I-giác trói tay chân 

Đ.bm․c m⁕⁏g mah-aR01 ,i⁌c gn⁅đ n‴l t 

11B⁈ng nghe có ti‶ng can ng n:         1115 

12Hãy d⁐ng tay l•i, lòng thành c⁌a ng⁏⁕i, 

Ch⁑ng minh đ‡ th‥u tai Tr⁖i. 

Hy sinh con m⁉t, tr‴n đ⁖i không hai. 

13Ra-ham th‥y gi⁓a b⁎i gai, 

C⁀ con d‴ đ⁔c loay hoay v⁏⁗ng s⁐ng.        1120 

Ông li‵n b,t nó trói chân 

Th‶ m•ng I-giác, gi‶t dâng t‶ Tr⁖i. 

14 Ch⁈ này danh g⁃i mu⁄n đ⁖i 

T※n trung chi đ‾a, ng⁃n đ⁅i ki‶n thiênc” 

15 L•i nghe th․n kh…u nói lên:         1125 

Ra-ham đ•i tín vi tiênd tr‴n đ⁖i.  

                     
a Lòng tin của Abraham đúng là thiết thạch. Tin không cần có lý 

luận, không cần dựa theo tình cảm. Tin vì Thiên Chúa quyền 
năng, không phải tin vì lợi ích của mình. 

b Câu tục ngữ: "Hùm dữ chẳng ăn thịt con", mà ở đây, thái độ 
của Abraham quả là hi hữu, chỉ vì vâng lời Chúa trên tất cả, 
vượt tình phụ tử và lòng ích kỷ của con người. 

c Nơi bày tỏ lòng thành tín cho Trời ngó thấy. 
d Lấy sự tin tưởng làm to lớn, làm trước nhất mọi sự ở đời. 
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l6 Luôn luôn tuân gi⁓ l‹nh tr⁖i, 

Cho n‴n Th⁏⁚ng đ‶ ban l⁖i khánh âna. 

T⁏⁕ng lai mi‴u du‹ đ•i dân, 

Đ⁄ng nh⁏ c‟t bi‷n nhi‵u ngang sao tr⁖ib.        1130 

Uy quy‵n v⁄ đ‾ch h⁕n ng⁏⁖i. 
17 Các dân thiên h• mu⁄n đ⁖i nh⁖ đ‣y. 
18 M,iàođ non ‡gn a⁐v i⁖rt t 

Đo„n ng⁏⁖i h⁚p l•i vui say đ⁏⁖ng v‵. 
20 Ra-ham nghe bi‶t mi‵n quêc,         1135 

Nã-khôid em m⁉t, b⁉n b‵ t⁒ tôn. 
21 V⁚ l⁗n sinh đ⁏⁚c tám con, 

V⁚ nh⁁ b⁆n gã, m″ tròn con vuông. 
22 S⁆ này thì có B⁅-tuâne, 

Sinh ra Lan-b•chf s‟nh d⁏⁖ng thi‴n h⁏⁕ng.        1140 
23 L⁗n lên m⁈i gã m⁉t ph⁏⁕ng, 
24 L p nên dân t⁉c h⁊ng c⁏⁖ng A-ramg. 

                     
a Ban lời lành, chúc lành. 
b Một dân tộc lớn, đông đúc như cát dưới biển, như sao trên 

trời. 
c Miền quê, tức là vùng đất Hà lâm (Haran) nơi thân phụ 

Abraham đưa cả gia đình đến lập nghiệp (St 11,27-29). Sau 
Abraham theo tiếng gọi của Thiên Chúa đã bỏ đây ra đi về 
miền Trà-nam (Chanaan). 

d Nã-khôi: Nachor, em ruột Abraham vẫn ở lại Hà-lâm sinh 
sống. 

e Bồ-tuân: Bathuel, một trong các con của Nã-khôi (Nachor). 
f Lan-bạch: Rebecca, con gái của Bồ-tuân, cháu nội của Nã-khôi. 

Về sau Lan-bạch kết duyên với I-giác, con của Abraham (St 
24,50-67). 

g Theo cổ sử thì con cái Nã-khôi là thủy tổ dân A-ram 
(Araméen). 
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Đo•n XXIII 

SA-RA QUA ĐÝI  

RA-HAM DÛNG MỘ 

 

1 Gió thu hiu h,t lá vàng 

Sa-ra đ‡ ch‶t t•i thành An-buônga. 

M⁉t tr m h m b†y h⁏⁘ng d⁏⁕ng,         1145 

Ra-ham m‶n ti‶c, gia nhân tang s․u. 

Ông xin t⁉c tr⁏⁘ng H•c châub: 

Tôi dân ki‵u ng⁎ b‥y lâu vùng này, 

Giúp tôi mi‶ng đ‥t ⁘ đây, 

Đ‷ làm ph․n m⁉, ⁕n n„y ghi t‣m.         1150 

H⁃ rng: ông b c chân nhân, 
6L„ ng⁏⁖i Th⁏⁚ng đ‶ b†o toàn cách riêng. 

M⁉ ph․n c⁆ sn trong mi‵n, 

V y ông tùy ch⁃n, kh⁁i phi‵n đ‶n ai. 
7 Ra-ham đ‟p l•i: “Quí ngài,          1155 
8 H†o t‣m d⁏⁖ng ‥y, t⁄i đ‣y ni‹m lòng. 

                     
a An-buông: thành Arbée trong vùng đất Hữu-phong (Hébron) 

nơi thung lũng Mạc-linh (Mambré) đất Trà-nam (Chanaan) 
nơi Abraham đã cư ngụ (St 13,18).  

b Hạc-châu: bộ lạc Heth. 
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9 Nói giùm bá h⁉ Hi‹p longa: 

Nh⁏⁖ng tôi m⁉ đ‾a, ti‵n nong đ‵n b⁅i.” 
10 Hi‹p long gi⁓a đ‟m đ⁄ng ng⁏⁖i, 

Rng: “Tôi v⁗i b‟c đ⁐ng l⁖i bán buôn.         1160 
11 Sn đ‣y đ‥t m⁉ t,gnôhk gn 

Nhân tình m⁗i quí c⁌a hòng bao nhiêu.” 
l2 Ra-ham: “Ông t⁆t b⁎ng nhi‵u, 
13 Nh⁏ng ti‵n ph†i tr† l„ đi‵u tôi van.” 
14 Hi‹p long: “M†nh đ‥t m⁉ ph․n,         1165 
15 B⁆n tr m đ⁅ng b•c sao bng t⁏⁕ng th‣n.”  
16 Ra-ham: “Ngoài vi‹c ngh‽a nhân, 

Còn v‵ ti‵n b•c công bng m⁗i an.” 

Nói xong ch⁅ng đ⁌ b⁆n tr mb, 

Đ⁄ng ng⁏⁖i ch⁑ng ki‶n, dân làng H•c châu.      1170 
I7 Đ‥t này có c⁉i cây cao, 
10 Có đ⁄i hang đ‟, hoa m„u chung quanh.  

Ra-ham làm ch⁌ đ„nh r„nh, 

Nghìn thu an ngh‼ m⁉ ph․n Sa-rac. 

                     
a Hiệp-long: tức là Ephron, người giàu có ở vùng này, được dân 

tình kiêng nể. 
b Abraham không muốn nhờ ai, có tiền thì cứ mua sòng phẳng, 

về sau con cháu hai bên không xảy ra tranh chấp khó lòng.  
c Nơi này đã trở nên nghĩa trang vĩnh viễn của dòng dõi 

Abraham, nơi đây đã an táng các tổ phụ: Abraham, Isaac và 

Jacob (Bá-lâm, I-giác và Gia-cước...) Xin xem đoạn 49 câu 30-

32. (St  49,30-32) 
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Đo•n XXIV 

NHÝ TAY LÃO BỘC  

LAN-BÄCH HỢP DUYÊN 

1 Đ⁏⁖ng tr․n k‱ l•i ng⁏⁖i qua,         1175 

Tháng ngày ch‥t nmah-aR àig i⁇ut gn  

S⁆ng trong l⁉c th⁏⁘ng Tr⁖i ban, 

Ng⁏⁖i xa m‶n ph⁎c, k‱ g․n kính tôn, 
2 V† ch ng I-giác thành nhân, 

Bèn kêu lão b⁉ca t n trung, d0811         :òd n 
3 “Nay b‵ gia th‥t ph†i lo, 

Th‵ c⁊ng Th⁏⁚ng đ‶ giúp cho rõ ràng, 

Chng h‵ c⁏⁗i gái Trà-nam, 

N⁕i m›nh c⁏ ng⁎, 4 hãy sang quê nhà, 

Tìm trong thân t⁉c c⁌a ta,          1185 

M⁉t trang thi‶u n⁓ n‶t na, đ•o dòng.” 
5 Rng:  “Nàng n‶u chng theo ch⁅ng, 

Th› đem I-giác v‵ c⁊ng đ⁏⁚c ch ng?” 
6 “Đ⁐ng đem n⁀ t⁗i quê nàng, 
7 Vì rng Th⁏⁚ng đ‶ đ‡ ban x⁑ này          1190 

                     
a Lão bộc: người tôi tớ trung tín giúp chủ nhà đến tuổi già, được 

tín nhiệm phú thác mọi việc quan trọng trong nhà. 
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Nên ta lìa t⁇ đ‶n đ‣y, 

V y Tr⁖i lo li‹u d‾p may cho mình. 
8 D․u sao c⁍ng ph†i th t tình, 

Kh⁄ng đem I-gi‟c đ ng tr›nh n⁕i đ‣u."  
9 Nghe qua lão b⁉c c⁋i đ․u,          1195 

Quy‶t theo l⁖i ch⁌, tr⁏⁗c sau chu toàn. 
10 M‥y ngày x‶p đ,gnart hnàh t 

L•c đ„ m⁉t ch⁎c, gia nhân tùy tùng, 

Ch⁘ đ․y l‸ v t c․u hôn, 

Tr…y theo s•n đ•oa qua vùng M•ch-tamb.        1200 
* 

11 Tr ng non r⁅i l•i tr ng rm, 

Đo„n ng⁏⁖i c.m tr•i ngh‼ g․n gi‶ng trong 

M⁈i ngày vào lúc hoàng hôn, 

T⁐ng đo„n ph⁎ n⁓ d p d⁅n t⁗i đ‣y. 

Đua nhau g‟nh n⁏⁗c v‵ xài,          1205 
12 Lão b⁉c th․m nguy‹n bàn tay nhi‹m m․u: 
13 Giúp cho bi‶t thi‶u n⁓ nào, 

Mà Tr⁖i duy‴n đ‾nh làm dâu ch⁌ nhà, 
I4 G:ar t⁅ht ′s iôt gnàn p 

Cho tôi u⁆ng n⁏⁗c, l•c đ„, gia nh‣n.        1210 

Nàng nào vui v‱ sn sàng, 

Đ⁀ l„ đ.gn⁖⁏t i⁄t ,nab i⁖rT m‷iđ c 
* 

                     
a Sạn-đạo: đường đá xuyên qua các triền đồi. 
b Mạch-tam: Mésopotamia, vùng Lưỡng hà giữa Tích-giang 

(Tigris) và sông Uông-phát (Euphrate) nơi Nã-khôi (Nachor) 
em ruột Abraham lập nghiệp. 
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15 T⁗i lui m‥y l⁏⁚t m‟ h⁏⁖ng, 

C⁀ ng⁏⁖i con g‟i khi‴m nh⁏⁖ng n‶t na. 

C⁍ng đang g‟nh n⁏⁗c v‵ nhà,         1215 
17 Lão b⁉c đ⁀n l•i, nói qua m‥y l⁖i: 

“Xin c⁄ th※ n⁏⁗c cho tôi, 

L•c đ„ v„ c† đo„n ng⁏⁖i c⁌a tôi.” 

Nghe xong 18c⁄ g‟i t⁏⁕i c⁏⁖i, 

L″ làng giúp đ⁙ nh⁏ l⁖i đ‡ xin.         1220 
19 Nh⁃c nhn chng n‹ công linh, 
20 Gi‶ng s‣u m⁋c n⁏⁗c xu⁆ng lên m‥y l․n. 
21 Đ‣y r⁅i, giai ng‧u thiên thànha  
22 Th‶ là lão b⁉c đ‶n g․n h⁁i th m: 
23  “Dám nào cho bi‶t quí danh,         1225 

Đ‴m nay xin tr⁃, gia trang th‷ nào ?” 

Ti‶ng oanh đ‟p l•i ng⁃t ngào: 
24 “Tôi là Lan-b•ch tu⁇i đ․u đ⁄i m⁏⁕i, 

B⁅-tuân thân ph⁎ c⁌a tôi, 

C⁍ng l„ ch‟u n⁉i Nã-khôi vùng này.b         1230 
25 Nh„ t⁄i r⁕m c⁁ d⁏ đ․y, 

C⁀ n⁕i r⁉ng r‡i v⁏⁖n cây di‵m đ„." 
26 Lão b⁉c c…n th n đ⁏a ra, 

N⁓ trang, kim xuy‶n, g⁃i l„ đ‟p ‣n. 
27 Ün tr⁖i đ‡i ng⁉ Ra-ham,          1235 

Dt t⁄i đ‶n thng thân nhân ch⁌ mình. 
* 

                     
a Do câu nói: "Giai ngẫu tự thiên thành, lương duyên do túc đế"  
b Lan-bạch: Rebecca, Bồ-tuân: Bathuel, Nã khôi: Nachor. 



99 
 
 

 

20 V‵ nhà, Lan-b•ch th⁏a tr›nh, 

Cho cha m″ bi‶t s⁔ tình x†y ra. 
29 Lã bànga, anh ru⁉t nghe qua, 

Th‥y em vòng xuy‶n nh⁍m nha r⁙ ràng,        1240 
30 Li‵n đi ra gi‶ng v⁉i vàng, 

G:‵v hn‼ht ,nah i⁁h ,c⁉b oãl yagn p 
31 “B‟c, ng⁏⁖i Th⁏⁚ng đ‶ ch⁘ che, 

Ghé qua nhà cháu, m⁃i b‵ kh⁁i lo. 

Sách tr⁖ib ti‵n đ‾nh ai ng⁖,          1245 

Bao n m xa c‟ch, b‣y gi⁖ g".uahn p 
32 Lão b⁉c c†m t•, theo sau, 

Đ‶n n⁕i, gia ch⁌ ti‶p vào gia trang. 

L•c đ„ v„ c‟c t⁊ng nh‣n 

N⁕i  n, ch⁈ ⁘, sn sàng ngh‼ ng⁕i.         1250 
* 

33 H„n huy‴n trao đ⁇i r⁉n l⁖i, 

C⁈ b„n đ‡ d⁃n, ch⁌ m⁖i đi‷m tâm. 

Lão b⁉c t⁐ t⁆n phân tr․n: 

Tr⁏⁗c khi c․m đ⁍a, t⁄i c․n trình qua. 

B⁅-tuân: xin c⁑ nói ra.          1255 
34 Lão b⁉c thu t l•i vi‹c nhà Ra-ham. 

“K‷ t⁐ d‥n b⁏⁗c phong tr․nc, 
35 Thiên th⁖i, đ‾a l⁚i, nhân tâm có th⁐ad. 

                     
a Lã-bàng: Laban, anh ruột của Lan-bạch. 
b Sách trời: sự may mắn lạ lùng do chương trình Thiên Chúa đã 

qui định trong sổ bộ của trời đất. 
c Ngày Abraham mở cuộc phiêu lưu mạo hiểm, theo tiếng Thiên 

Chúa hứa ban đất mới. 
d Abraham đi đâu cũng có Thiên Chúa phù hộ (thiên thời), gặp 

đất phì nhiêu làm ăn phát đạt (địa lợi), thổ dân mỗi địa 
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Cu⁉c đ⁖i d․u g,a⁏m óig p 

Bàn tay Th⁏⁚ng đ‶ gi⁋p ch⁏a l‣m n„n.        1260 

36 V‵ gi„ đ⁏⁚c ph⁏⁗c khang an, 

Sa-ra sinh đ⁏⁚c m⁉t trang anh tài, 

Th t l„ đ″p m,yàm ⁘n t 

Quí danh I-gi‟c, h⁄m nay tr⁏⁘ng thành. 

37 Vì không ch⁃n gái Trà-nam,         1265 

38 Phái tôi trách nhi‹m ti‶n sang quê nhà. 

* 

39 Ra đi, t⁄i nguy‹n thi‶t tha, 

40 Mong Tr⁖i cho bi‶t ai l„ đ‟ng d‣ua. 

41 V„ đ‣y đ,u․c uêy m‷iđ c 

42 G‟i n„o th※ n⁏⁗c l•i giàu t⁐ tâm.         1270 

41 Bi‶t bao thi‶u n⁓ trong đ„n, 

Nh⁏ng ch‼ có nàng Lan-b•ch giúp tôi. 

42 Qu† nhiên nh n đ⁋ng ⁜ Tr⁖i, 

46 Tôi trao vòng xuy‶n v„ng m⁏⁖i đ‟p ‣n. 

47 Bi‶t ra là cháu Ra-ham,          1275 

L⁏⁕ng duy‴n ti‵n đ‾nh, xích thng đ‡ xe. 

48 M‥y đi‵u gia ch⁌ v⁐a nghe,  

49 Tôi xin lãnh ý phán phê th‶ nào." 

50 B⁅-tu‣n nghe r⁂ đu⁄i đ․u, 

Rng: ''Ai d‟m c⁏⁙ng ⁜ cao thi‴n đ›nhb."        1280 

                                       

phương đều mến phục nể nang (nhân tâm). 
a Xứng đáng làm vợ con trai độc nhất của chủ, đẹp lòng cha mẹ 

bên chồng. 
b “Duyên ai nấy gặp, tráo chác thêm phiền”. 
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Lã-b„ng c⁍ng bi‷u đ⁅ng tình, 
51 G† nàng Lan-b•ch, tác thành l⁑a đ⁄i. 
52 Lão b⁉c quì g⁆i t• Tr⁖i, 

Đ‡ cho m⁃i s⁔ xong xuôi, t⁆t lành. 
53 Đo•n trao g‥m l⁎a, vòng vàng,         1285 

Đ‷ làm sính l‸ và ph․n t,gnêir gn 

M″ cha và các anh em, 
54 M⁃i ng⁏⁖i vui v‱, y‶n di‴n đ m đ„. 

* 

55 Hôm sau lão b⁉c th⁏a qua: 

“Chúng tôi v‵ g‥p, bên nhà ch⁌  trông.”        1290 

Đ„ng g‟i: “Xin bác c†m thông, 

Nán l•i vài b⁓a vui cùng thôn lâna. 

Đ‷ cho Lan-b•ch r†nh rang, 

Giã t⁐ bè b•n r⁅i sang nhà ch⁅ng.” 

“Tr›nh rng: “Hôn l‸ đ‡ xong,         1295 

D․u cho l⁏u l•i c⁍ng kh⁄ng th‴m g›.” 
57 Đ„ng g‟i: “N‶u g‥p vu qui, 

Xin h⁁i Lan-b•ch ch‾u đi hay là ... ?” 
58 Cô d‣u, sau đ⁀ m⁖i ra. 

N„ng th⁏a: “Ph n gái m″ cha đ‾nh r⁅i,        1300 

Th› con c⁍ng ph†i theo ng⁏⁖i, 

T⁊y nghi đ‾nh đo•t cho xuôi hành trình.” 
59 Th‶ l„ đ„ng g‟i thu n tình, 

Cho theo bà vú gi⁓ gìn cô dâu. 

                     
a Thôn lân: láng giềng trong thôn (chú thích của Tủ sách Nước 

Mặn). 
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K‱ đi, ng⁏⁖i ⁘ nhìn nhau,          1305 

60 D,m vài câu chúc lànhg i⁘g ,òd n 

Ch⁋c n„ng th⁏⁚ng l⁉ bình an, 

Tam đaa ng⁍ ph⁏⁗cb r⁙ ràng tông môn. 
61 L•c đ„ tu․n t⁔ r⁖i chân, 

Ng m ngùi Lan-b•ch, qu‴ h⁏⁕ng khu‥t d․n.      1310 
62 Ng„y qua đ‴m l•i, tr ng t„n, 

M⁉t hôm I-giác r⁈i rang vi‹c nhà. 
63 X‶ chi‵u ng,m c†nh đi ra 

Tr⁖i tây th‥y bóng l•c đ„ r†o chânc. 

Chàng trai lng l5131         ,gnôrt gn⁑đ gn 
64 T⁐ xa, Lan-b•ch th‥y lòng lâng lâng. 
65 Đ‶n khi đo„n v t d⁐ng chân, 

V⁉i vàng xu⁆ng h⁁i l‡o nh‣n ng⁏⁖i nào ? 

Rng ng⁏⁖i đ⁑ng đ⁀n c⁄ d‣u, 

Çy là chàng r‷, con c․ud Ra-ham.         1320 

Nàng li‵n v⁉i vã che kh n. 
66 Lão b⁉c trình l•i vi‹c làm x†y ra. 

C† đo„n l⁎c t⁎c v‵ nhà, 
67 Chàng, nàng h•nh phúc, g‥m hoa d‹t đ⁖i. 

N⁈i bu⁅n m‥t m″ qua r⁅i,          1325 

T⁐ đ‣y I-giác m⁉t th⁖i bình yên. 

                     
a Tam đa: lời chúc của người xưa: đa tử, đa tôn, đa phú quí; tam 

đa nhập trạch đa gia đa. 
b Ngũ phước: lời chúc của người xưa: phước lộc thọ khương 

ninh; Ngũ phước lâm môn phước thêm phước. 
c Thấy bóng dáng đoàn lạc đà từ phía Mạch-tam (Mésopotamie) 

trở về. 
d Người con cầu con khẩn của gia đình Abraham, đến trăm tuổi 

mới thấy kết quả. 
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Đo•n XXV 

MỘT CẶP SONG THAI  

ÁN-GIAO, GIA-CÖÞC 

 

Ra-ham sau đ⁀ t⁎c huy‵na, 

Sa-th⁏b l․n l⁏⁚t sinh thêm sáu chàngc: 
2Giang-lân, Vi‹t-s⁘, M•c-đng, 

Mã-đi‵n, D⁔c-b†o, Xuân-ân cu⁆i lòng.        1330 
3Ng⁏⁖i n„o m⁏u l⁏⁚c c⁍ng thông. 

Phát minh l⁎c ngh‹, vun tr⁅ng b‟ v⁏⁕ngd.  
4Mã-đi‵n hùng c⁑ nh‥t ph⁏⁕nge, 

M⁉t dân t⁉c l⁗n, bi‴n c⁏⁕ng r⁉ng dài.  
5 Ra-ham phân ph⁆i gia tài,          1335 

I-giác s†n nghi‹p trong tay k‶ th⁐a, 

                     
a Sara qua đời, sau đó Ra-ham cưới một bà nữa. 
b Sa-thư: Céthura. 
c Tên những người con của Abraham: Giang-lân (Zanũran), 

Việt-sở (Jacsan), Mạc-đằng (Madan), Mã-điền (Mađian), Dực-
bảo (Jesboc) và Xuân-ân (Sué). 

d Người nào cũng sinh con cháu đầy đàn và phát minh nhiều 
ngành nghề, có người cũng theo chính trị tranh bá đồ vương.  

e Những người con này, chỉ có Mã-điền nổi tiếng nhất, lập thành 
một dân lớn chiếm một vùng, dân Madianiste, ở phía đông 
Hồng hải (Biển đỏ). Chính vị anh hùng lập quốc của dân Giu-
dêu là Mao-tôn (Môsê) đã tá túc với cha vợ là vương hầu xứ 
Madian. (Xem Lập-quốc kinh, Exodus) 
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6 Các con v⁚ th⁑ chng thua, 

Vàng thoi b•c nén, chia v⁐a lòng nhau. 

Đ⁄ng ph⁏⁕ng khai th‟c hoa m„u, 

Nh⁖ đ⁑c t⁇ ph⁎ sang gi„u h⁕n ai.         1340 
* 

7 Tu⁇i già ch‥t niav nêl gn  

Ra-ham h•c th⁃ đ‶n ngày t⁒ qui. 
8 Tr m b†y l m tu⁇i sinh thì,  
9 Ích-manh, I-giác lo b‵ phát tang.  

Cháu con hành l‸ đ⁉ng quan,         1345 
10 Đ⁏a v‵ chôn k‶ m⁉ ph․n Sa-raa. 

C⁍ng l„ ph․n đ‥t ch⁌ gia, 
11 Ng„y x⁏a đ‡ t u c⁌a nhà Hi‹p-long. 

* 

12 Đo•n này nh,c l•i con dòngb 

Ích-manh, c„ng l⁋c c„ng đ⁄ng th•nh hành.        1350 
13 M⁏⁖i hai nam t⁒ tr⁏⁘ng thành, 
14 Tr⁇ tài t‶ th‶ m⁘ mang cõi b⁖.  
15 Ng⁏⁖i thì s†n nghi‹p ‥m no, 
16 K‱ thì quy‵n th‶ c⁕ đ⁅ khuy‶ch tr⁏⁕ng. 

Nh⁖ n⁕i ph⁋c đ⁑c t⁄ng đ⁏⁖ng,         1355 

Ông b„ đ•o ngh‽a, ch‟u con sang gi„u. 
17 Ích-manh tu⁇i th⁃ đ‡ cao, 

M⁉t tr m h m b†y đi v„o c⁂i ‣m. 

                     
a Xem lại đoạn 23 (St,10-19] 
b Đoạn này từ câu 12 đến 16, thầy cả Lữ Y Đoan ghi tổng quát 

những đại ý về dòng dõi Ismael. 
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Đ‡ t⁐ng khai thác giang san  

Gi‶p-tô ti‶p gi‟p đ‶n ph․n Á-xuyêna.        1360 
* 

19 Cu⁉c đ⁖i I-giác k‷ thêm, 
20 B⁆n m⁏⁕i c⁏⁗i v⁚ ⁘ mi‵n M•ch-tam. 

T⁐ khi k‶t ngh‽a s,t c․m 
2l Bu⁅n th⁏⁕ng Lan-b•ch, vì nàng mu⁉n con. 

Đ‴m c․u Th⁏⁚ng đ‶ ban ⁕n,          1365 

Cho cây sinh qu†, cho v⁏⁖n lên hoa. 

Tr ng non m‥y l⁏⁚t tr ng gi„, 

Ni‵m vui Lan-b•ch ph⁏⁗c đ„ d⁔ng thai. 
22 Nh⁏ng r⁅i c†m th‥y châu mày, 

Vì thai trong d• nhi‵u ngày tông nhau.        1370 

Than rng n‶u ph†i đ⁗n đau, 

Thà cho son s‱ b‵ n„o c⁍ng h⁕n. 
23 Nàng c․u Th⁏⁚ng đ‶ khoan nhân, 

B⁈ng nghe c†m ⁑ngb khuy‴n l⁕n m‥y l⁖i. 

Có hai dân t⁉c đ⁅ng th⁖i,          1375 

T⁐ trong d• m″ m⁘ ngòi tranh nhau. 

Th⁖i gian ráo ri‶t đ⁏⁕ng đ․u, 

Anh tr⁏⁗c x‶p giáp, em sau th.ng đ„i 

 

                     
a Vùng đất của dòng Ismael rộng lớn từ biên giới Ai-cập tới 

Assyrie. 
b Cảm ứng: thuật ngữ của Lão giáo, cầu nguyện có linh thì được 

thần đối ứng lập tức. Ở đây, Rebecca được Thiên Chúa soi 
sáng cho hiểu biết về tình trạng bào thai mình đang mang gặp 
nhiều đau đớn.  
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* 

24 Đ‶n ngày sinh n⁘ song thai,  
25 Đ⁑a tr⁏⁗c v•m v⁙, lông dày đ⁁ au,        1380 

Cho nên danh g⁃i Án-giaoa, 

Đ⁑a sau nm cng đ⁑a đ․u kéo lui. 

Đ,i⁖ht p‾k bc⁗⁏c-aiG nêt t 
26 Có  con, I-giác tu⁇i đ⁖i s‟u m⁏⁕i. 

* 

27 M‥y m⁊a xu‣n đ‡ d․n trôi,          1385 

Án-giao, Gia-c⁏⁗c quá th⁖i ‥u nhi. 
28 Án-giao trong tu⁇i đang thì, 

R„nh tay s n b.n, gi⁁i ngh‵ ru⁉ng n⁏⁕ng 

Gia-c⁏⁗c vui c†nh gia đ⁏⁖ng, 

Ch m nom chu⁅ng tr•i, đ†m đ⁏⁕ng vi‹c nhà.    1390 
29 Án-giao v⁆n đ⁏⁚c lòng cha, 

Gia-c⁏⁗c đ⁏⁚c m″ thi‶t tha đ⁙ đ․n. 
29 M⁉t hôm Gia-c⁏⁗c r†nh rang, 

N‥u ch‟o đ u đ⁁ toan  n m⁉t mình. 
30 Đi s n v‵ đ‶n thình lình,          1395 

Án-giao đ⁀i m‹t bèn xin em rng: 

“M⁋c cho t⁄ ch‟o, anh  n.” 
31 Đ‟p: “Anh nh⁏⁖ng ch⁑c tr⁏⁘ng nam đ⁏⁚c nào?” 

Án-giao qu‟ đ⁀i c„u nh„u: 
32 Cho  n c‟i đ‡, đ⁇i trao h‵ gì!         1400 
                     
a Án-giao: Esau. 
b Gia-cước: Jacob. Bản của Phan Văn Cận viết Da-cước; Trần 

Hớn Xuỵên ghi lại Gia-cước. Cước cũng có nghĩa là chân 
(cẳng). 
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33 V y, anh n‶u mu⁆n, th‵ đi, 

Án-giao phát th‹, s‟ chi tr⁏⁘ng quy‵n. 
34 ß đ⁖i d‽ th⁔c vi tiên 

Không c․n ph†i qu‥y, chng phi‵n thi‹t h⁕n. 

Chuy‹n n„y sau đ⁀ ti‶ng đ⁅n,         1405 

Án-giao b‾ g⁃i Đ⁈-cônga kh.p vùng 

                     
a Đỗ-công: Edom, Chữ edom có nghĩa đậu đỏ, người thời đó 

dùng mỉa mai Án-giao vì tham ăn chén cháo đậu đỏ mà phải 
đóng vai em. Có lẽ thầy cả Lữ Y Đoan dùng chữ Đỗ-công, có 
nghĩa là Ông đậu, ông ăn cháo đậu đỏ ... 
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Đo•n XXVI 

TRÝI CAO GIAO ÖÞC  

MÃ-LIỆT TÖÜNG THÅN 

1 X†y ra đ•i n•n b•ch đ⁅ng, 

Muôn dân lâm c†nh b․n c⁊ng đ⁀i  n. 

Gia đ›nh I-giác li‵n sang 

Đ‥t vua Mã-li‹t, đ⁅ng bng Diên-laa.         1410 
2 Có  l․n Th⁏⁚ng đ‶ hi‹n ra: 

Gi‶p-tô ch⁗ kh‟ đi qua l⁋c này. 
3 D․u sao c⁍ng ⁘ l•i đ‣y, 

V› l„ đ‥t h⁑a d⁔ng g․y t⁏⁕ng lai.  

Ün tr⁖i phù tr⁚ đ⁌ đ․y,          1415 

Cho ng⁏⁕i hi‹n t•i, sau này cháu con. 
4 Gia t ng nh⁏ c‟t bi‷n đ⁄ng, 

Tr⁃n quy‵n chi‶m h⁓u kh,p vùng phì nhiêu 

Các dân thiên h• nh⁖ nhi‵u, 

V„o ng⁏⁕i, m„ đ⁏⁚c đ⁌ đi‵u ⁕n ban.        1420 
5 Vì x⁏a thân ph⁎ Ra-ham, 

Tín trung thiên l‹nhb, theo đ⁏⁖ng ngh‽a nh‣n.  

                     
a Miền Gérare do Abimélech làm vua cai trị dân Phiên-lịch 

(Philistins). 
b Hết lòng vâng lời Thiên Chúa phán dạy một cách trung thành. 
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6 Nghe qua I-giác d⁐ng chân, 

Diên-la c⁏ ng⁎ l„m  n t⁊y th⁖i, 

7 Đ‾a ph⁏⁕ng th‥y x⁑ thêm ng⁏⁖i,         1425 

Th‥y nàng Lan-b•ch có l⁖i h⁁i th m. 

D⁆i rng: I-giác vai anh, 

Vì e t⁁ th t mà sanh khó lòng. 

8 Ngày kia, k‱ c† trong vùng, 

Qua ngang nh n xét v⁚ ch⁅ng đ⁋ng h⁕n.        1430 

9 Trách rng: “I-giác lòng vòng, 

10 Nh⁙ ra c⁀ đ⁑a đ o bònga h•i thay!” 

Rng: “T⁄i ch⁏a r⁂ x⁑ này, 

Ph‿ng c⁕n c⁏⁙ng đo•t, v• lây m•ng mình.” 

11 K‱ c† rao b†o dân tình:          1435 

C⁏⁙ng hônb, x⁒ t⁒, nghiêm minh l‹nh truy‵n. 

l2 Tháng ngày I-giác s⁆ng yên, 

Ch n nu⁄i ph‟t đ•t, đ⁅ng đi‵n thanh h⁏ng. 

13 Tay Tr⁖i phù giúp l• lùng, 

Tr⁘ n‴n đ•i phú khp vùng không hai.        1440 

* 

14 B⁘i giàu, dân s⁔ t•i đ‣y, 

Đem l‿ng ganh t‾, hùa b․y h•i nhân. 

"Gi‶ng x⁏a g⁆c c⁌a Ra-ham, 

Ch⁋ng đ‶n l‥p bng, phong t⁁a th⁑c  n. 

                     
a Ở đất Diên-la (Gerare) I-giác (Issaac) và Lan-bạch (Rebecca) 

gọi nhau là anh em, nhưng vua Mã-liệt khám phá ra là vợ 
chồng, nên trách móc I-giác. 

b Cưỡng hôn: bắt ép đàn bà làm vợ mình.  
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Th⁏⁚ng l⁏u, k‱ c† trong làng,         1445 

L‥y làm h† d• chng màng l′ công. 
16 Còn khuyên: ông hãy d⁖i chân, 
17 L.al-nêiD gnùv ⁁b cáig-I ,hniht gn 
18 Đ‶n đ‣u t⁄i t⁗ trong nhà, 
19 C⁍ng lo đ„o gi‶ng, n⁏⁗c ra d⁏ d⁊ng.        1450 
20 Th⁇ dân kéo t⁗i tranh hùng, 
2l K‱ đ„o ng⁏⁖i l‥p, 22kh⁄n c⁊ng kh⁀ kh n. 
23 I-giác l․n t⁗i Bi‶c-sâma, 

Đ„o đ⁏⁚c gi‶ng ng⁃t quanh n m tr„n đ․y. 
24 N⁕i đ‣y Th⁏⁚ng đ‶ t⁁ bày,          1455 

Quy‵n n ng ph⁊ tr⁚ kh⁄ng ai đo•t ph․n. 

Nh⁓ng l⁖i h⁑a v⁗i Ra-ham, 

Tr⁏⁗c sau nh.c l•i, cam đoan v⁓ng b‵n 
25 I-giác bái m•ng, d⁔ng lên 

T‶ đ„n c†m t• th⁏⁚ng quy‵n ch⁘ che.        1460 

C⁍ng truy‵n tôi t⁗ li‹u b‵ 

Đ„o th‴m gi‶ng ng⁃t cho ngh‵ ch n nu⁄i. 
* 

26 Ün tr⁖i dào d•t kh⁄ng v⁕i, 

Ngày càng th‾nh v⁏⁚ng h⁕n m⁏⁖i l․n x⁏a.  

Diên-la tr m h⁃ ng…n ng⁕,          1465 

Ng⁏⁖i mình b•c đ‡i b‣y gi⁖ vinh quang. 

Nhà vua cùng v⁗i c n th․n, 

Ng⁔a xe k‰o đ‶n c․u thân giao hòa. 

                     
a Biếc-sâm: Bersabée (Xem St 21,31) 
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27 Rng: “T⁄i đ‡ b‾ đu⁇i xa, 

Rày vua tìm g0741         ”?ìg hcí ar téx ,p 

Vua rng: “M⁏u s⁔ nhân chi, 
28 Sao bng Th⁏⁚ng đ‶ ph⁊ tr› l„ h⁕na. 

Vi‹c g› ⁄ng c⁍ng th„nh c⁄ng, 

Tri‵u đ›nh b„n lu n cùng ông k‶t nguy‵n. 

Gi⁓ gìn th‶ gi‟ đ⁄i b‴n,          1475 
23 Không ai xâm l‥n l⁚i quy‵n c⁌a ai.” 
30 Tán thành, I-giác ti‹c bày, 
31 Sáng ra toàn b⁉ b.‵t tay tuyên th 
32 Xong r⁅i t⁐ giã nhau đi, 

K‶ đ⁀, t⁄i t⁗ tr⁘ v‵ báo tin:          1480 

V⁐a khai đ⁏⁚c gi‶ng trong lành. 
33 I-giác vui v‱ b†o rng: th m đab 
34 Gi⁖ đ‣y k‷ l•i vi‹c nhà, 

Án-giao b⁆n ch⁎c b⁏⁗c ra đ⁏⁖ng đ⁖i.  

Phòng the hai † xu th⁖i,          1485 

Tính tình, ngo•i đ•o g⁆c ng⁏⁖i đ‾a ph⁏⁕ng.  
35 Làm dâu chng bi‶t k※nh nh⁏⁖ng, 

Ph⁎ m‧u bên ch⁅ng, ngày tháng kh⁇ tâmc. 

                     
a Vua Mã-liệt nhìn nhận: "Người được Trời phù hộ thì con 

người dù ba đầu sáu tay cũng chẳng làm gì được. 
b I-giác đặt tên giếng này là Abundantia, nghĩa là quá dư dật, 

thậm đa. 
c Án-giao cưới con gái địa phương Trà-nam (Chanaan) thuộc 

dân Phiên-lịch (Philistin) ngoại đạo, có nếp sống cứng cỏi vô 
nghì. 
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Đo•n XXVII 

MÖU ĐOÄT LÝI LÀNH  

ÁN-GIAO CÔNG PHÉN 

 

1 C⁂i đ⁖i nh t nguy‹t xây v․n, 

I-giác cao tu⁇i l•i mang mù lòa.         1490 

Cho k‴u tr⁏⁘ng t⁒ vào nhà, 
2 Án-giao lên ti‶ng: “Th⁏a cha c․n gì?” 

Rng: “Cha cái ch‶t g․n k‵, 
3 Mu⁆n con ch‾u kh⁀ ra đi ngo„i r⁐ng, 

S n t›m gi⁆ng thú th‾t ngon,          1495 
4 Đem v‵ n‥u n⁏⁗ng nh⁏ con t⁐ng làm, 

D⁃n cho cha m⁉t b⁓a  n, 

Lòng cha th⁏ thái chúc lành cho con.” 
* 

Án-giao cung n⁁ l‴n đ⁏⁖ng, 
5 Nào ng⁖ ng⁏⁖i m″ đ‡ t⁏⁖ng tr⁏⁗c sau.        1500 
6 Bà kêu: “Gia-c⁏⁗c ph†i mau, 
7 B”.t hai d‴ b‰o đem v„o c•o lông 
8 T⁔ tay bà n‥u món ngon, 
9 D.hnàh c⁔ht naot u‵iđ c⁗⁏c-aiG gnêir n 
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10 Ng•i ngùng, Gia-c⁏⁗c h⁁i rng:          1505 
11 N‶u cha bi‶t đ⁏⁚c, nói l„m sao đ‣y?”  
l2 Anh con lông r m chân, tay, 
13 Còn con da láng th‶ này khó xuôi. 
14 Ph․n con m″ đ‡ li‹u r⁅i. 

C⁑ nghe l⁖i m″, thi‹t thòi m″ mang.         1510 
* 

15 Kh‰o tay b„ đ‡ h⁀a tranga, 
16 M.oaig-nÁ n․uq oá c⁗⁏c-aiG ohc c 

Lông dê tay c⁇ đ‵u bao, 
17 M‣m c⁕m ti‴m t‥t mang vào h․u cha. 

* 

18 Ng•c nhiên, I-giác h⁁i qua,         1515 
19 Gia-c⁏⁗c lên ti‶ng: con là Án-giao. 
20 Rng con s n th‾t quá mau ? 

Th⁏a: L„ thi‴n ⁜ ⁘ đ‣u c⁍ng thành. 

M⁖i cha c․m đ⁍a l‴n  n, 

L‿ng cha th⁕ thái chúc lành cho con.        1520 
21 Này con h‡y đ‶n g․n h⁕n, 

Gia-c⁏⁗c b⁏⁗c t⁗i bên chân cha già. 
22 I-giác r⁖ r‧m c⁇, da: 
23 Gi⁃ng thì con th⁑, th‣n l„ tr⁏⁘ng nam. 

                     
a Lời chúc lành của người cha rất có ảnh hưởng đến đời sống 

con cái, Rebecca (Lan-bạch) muốn cho đứa con bà thương 

riêng được hưởng, nên cố gắng bắt Gia-cước làm Án-giao. Bà 

làm được các cái để lừa chồng mù lòa, chỉ trừ giọng nói, bà 

không sao sửa được. Thế mà cũng xuôi việc. 
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24 Ng⁏⁖i bèn h⁁i v5251         ,n․l u‵ihn n 

Gia-c⁏⁗c t⁔ nh n rõ ràng Án-giaoa. 
* 

25  Ën xong c†m th‥y ng⁃t ngào: 
26 “Con ⁕i h‡y đ‶n d⁔a vào lòng cha. 
27 Ün Tr⁖i t⁏⁗i xu⁆ng chan hoà, 

M⁊i th⁕m l⁋a ch※n bay ra khp cùng.        1530 
28 Đ⁖i con v•n cát m•c hungb, 

V⁏⁖n cây on trái, ru⁉ng đ⁅ng n.gnôb gn 
29 Muôn đ⁖i thiên h• suy tôn, 

Ch⁌ tr› huynh đ‹c, ngoài trong ph⁎c tùng. 

Ch⁆ng con, h⁃ b‾ di‹t vong,          1535 

Phò con, h⁃ đ⁏⁚c to•i lòng ân ban.” 
* 

30 V⁐a xong, Gia-c⁏⁗c d⁖i chân, 

Án-giao b⁏ng đ‶n m⁉t mâm th‾t r⁐ng. 
31 M⁖i cha ng⁅i d y đ‷ dùng, 
32 Con v⁐a n‥u ch※n đ‟p l‿ng ph⁎ thân.        1540 

Ng…n ng⁕, I-giác h⁁i rng: 

“Đ⁑a nào l•i đ‶n” - “Tr⁏⁘ng nam đ‣y m„!”  
33 Đ⁑a nào h⁅i nãy m⁖i cha, 

Ën xong v„ đ‡ ch⁋c qua l⁖i lành.” 

                     
a Phần muốn được lời chúc lành của cha, phần bị áp lực của mẹ 

bắt phải thi hành, nên dù muốn dù không Gia-cước cũng phải 
đi luôn một phe với mẹ. 

b Được muôn vàn cái tốt và chẳng bao giờ gặp phải sự hung dữ 
nào. 

c Làm chủ anh em trong nhà. 
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34 Án-giao t⁑c t⁆i kêu van:          1545 

“Nh⁖ cha c․u chúc cho ph․n th•nh h⁏ng.” 
35 Em con, Gia-c⁏⁗c m•o x⁏ng, 

Th⁖i c⁕ đ‡ đ•t oai h⁊ng t⁏⁕ng lai”. 
36 Án-giao đ⁁ m:iat aít t 

“Đi sau l‥n tr⁏⁗c m⁈i ngày l•i thêm.         1550 

Đ‡ quen t t ph⁈ng tay trên, 

M⁉t l․n ch⁎p l‥y cái quy‵n tr⁏⁘ng nam, 

Bây gi⁖ còn c⁏⁗p l⁖i lànha, 

Th⁏a cha, c‿n ph⁏⁗c nào dành cho con ?” 
37 Rng: “Cha chúc nó vuông tròn,         1555 

Công danh v⁏⁕ng bá ru⁉ng v⁏⁖n tri‷n khai. 

H‶t r⁅i, cha đ‡ ph⁌i tay, 

C‿n g› m„ ch⁋c con đ‣y m⁉t l⁖i.” 
38 Án-giao th†m thi‶t kêu tr⁖i: 

“Cha kh⁄ng t›m đ⁏⁚c cu⁉c đ⁖i n„o h⁕n,        1560 

Đ‷ mà c․u chúc cho con. 

Th t là t⁌i nh⁎c, oán h⁖n đ”.ng cay 
39 Cha già c†m đ⁉ng: “Nghe đ‣y, 

Tr⁖i cao s⁏⁕ng xu⁆ng, đ‥t đai hoa m„u, 
40 V‧y vùng nh⁖ s⁑c g⁏⁕m đaob,         1565 

Quy‵n em con l⁗n, n⁏⁕ng nhau s⁆ng đ⁖i. 

 

                     
a Khi lọt lòng mẹ, Gia-cước đã nắm cẳng anh kéo lại. Một hiện 

tượng không mấy ai để ý, nhưng khi lớn lên, lần lần thấy rõ 

việc "em cướp quyền của anh" 
b Do câu chúc này mà dòng dõi Án-giao về sau mở mang sự 

nghiệp bằng gươm đao, bằng võ lực, bằng chiến tranh. 
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Th⁖i gian n„o đ⁀ th› th⁄i, 

Không còn l‹ thu⁉c, an vui trong ngoài.” 
* 

41  Án-giao t⁐ đ⁀ ch‣u m„y, 

Coi nh⁏ Gia-c⁏⁗c l„ tay đ‾ch thù.         1570 

Ch⁖ khi thân ph⁎ vân dua, 

Ra tay thanh toán thâm c⁐u cho xong. 
42 M″ già bi‶t vi‹c khó lòng, 

R‼ tai Gia-c⁏⁗c: “Anh con c m h⁖n, 

Có ngày nó s′ gi‶t con,          1575 
43 Nên v‵ quê ngo•i qua c⁕n kh⁆n nàn. 

C u con danh g⁃i Lã-bàng, 
44 N‟u n⁏⁕ng ⁘ đ⁀ 45 bình an tr⁘ v‵. 

M″ không mu⁆n c†nh não n‵, 

M⁉t ngày ph†i m‥t tr⁃n b‵ hai con”b.        1580 
46 Đo•n bà than th⁘ v⁗i ch⁅ng: 

M‥y con dâu c† c⁔c lòng xi‶t bao. 

Chúng là dòng dõi H•c-châu, 

Cho nên Gia-c⁏⁗c tính sao vi‹c này. 

N‶u l„m sui c⁍ng ⁘ đ‣y,          1585 

Thì là bu⁅n chán có ngày ra ma. 

                     
a Vân du: cưỡi mây chầu trời (Chú thích của Nước Mặn). Án-

giao định ý, khi cha qua đời sẽ giết Gia-cước. 
b Bà mẹ sợ Gia-cước bị giết, mà rồi Án-giao bị kết án tử hình vì 

tội giết em. Thế là mất cả hai. 
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Đo•n XXVIII 

MÄCH-TAM ÈN LÁNH  

TRÝI BÁO MỘNG LÀNH 

 

 

1 V„i ng„y sau đ⁀, cha gi„ 

G⁃i riêng Gia-c⁏⁗c thi‶t tha d:òd n 

“Th‷ theo ý nhi‹m thi‴n c⁕a, 
2 Con v‵ quê ngo•i đ⁈ nh⁖ l„m  n.         1590 

Kh⁄ng n‴n c⁏⁗i gái Trà-namb, 

Mà nên kén v⁚ trong hàng bà con. 
3 C․u xin Th⁏⁚ng đ‶ ban ⁕n, 

Đ⁏⁖ng đ⁖i con đ⁏⁚c vuông tròn kinh doanh. 

Nh⁏ x⁏a ⁄ng n⁉i Ra-ham,          1595 

Tr⁖i cao đ‡ h⁑a ph‟t ban đ‥t này  

Và cho miêu du‹ t⁏⁕ng lai, 

Tr⁘ nên dân l⁗n đ⁌ đ․y giàu sang. 
 

                     
a Theo ý Thiên Chúa, khi lập đôi bạn nên tìm người hiền lành, 

đạo hạnh. 
b Ý của I-giác không muốn Gia-cước cưới vợ người địa phương 

Trà-nam (Chanaan) ngoại đạo, mà phải cực lòng như trường 
hợp Án-giao. 
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5 V y con h‡y đ‶n M•ch-tama, 

B⁅-tuân ông ngo•i, Lã-bàng c u con.        1600 
6 Gia-c⁏⁗c kh n g⁀i l‴n đ⁏⁖ng, 

Án-giao nghe bi‶t t⁁ t⁏⁖ng ý cha: 
7 V‥n đ‵ nghi th‥t nghi gia, 

Kh⁄ng ⁏a nh⁓ng g‟i con nh„ đ‾a ph⁏⁕ng,  
8 Ch⁃n trong d‿ng d⁂i t⁄ng đ⁏⁖ng,         1605 

Nên Gia-c⁏⁗c ph†i qu‴ h⁏⁕ng t‟ch r⁖i.  
9 Án-giao dù có v⁚ r⁅i, 

C⁍ng sang b‴n n⁉i c⁏⁗i ng⁏⁖i trong thân,  

V⁆n là con ru⁉t Ích-manh, 

Nàng tên Mai-l‹b xu‣n xanh đang th›.        1610 
* 

10 Bi‶c-sâm, Gia-c⁏⁗c ra đi, 

Hà-lâmc tr⁔c ch‼, đêm thì ngh‼ ng⁕i.  
11 M⁉t hôm chi‵u xu⁆ng r,i⁆đ gn 

M‹t t›m h‿n đ‟ l„m n⁕i g⁆i đ․u. 
12 V‵ khuya ngon gi‥c chiêm bao:         1615 

M⁉t thang t⁐ đ‥t b.c cao t⁗i tr⁖i 

Thiên nhând lên xu⁆ng r•ng ng⁖i, 
13 Đ․u thang ng⁔ đó m⁉t Ngôi phán rng:  

 

                     
a Xứ Mésopotamia là quê ngoại của Gia-cước, vì Lan-bạch là con 

Bồ-tuân, em ruột Lã-bàng. 
b Mai-lệ: Maheleth, con gái Ismael. 
c Hà-lâm: Haran. 
d Thiên nhân: người của Trời, người trời. Bản cũ viết: Chư tiên 

lên xuống rạng ngời. Linh mục Phao-lồ Qui sửa lại là thiên 
thần. 
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“Đ‣y l„ Ch⁋a c⁌a Ra-ham, 

Cùng là I-gi‟c đ‾nh ban đ‥t này         1620 

Đ‥t ng⁏⁕i đang ng⁌ ⁘ đ‣y, 

Cho ng⁏⁕i, mi‴u du‹ t⁏⁕ng lai ch⁌ quy‵n. 
14 T⁒ tôn lan r⁉ng kh,p mi‵n 

Nh⁖ đ‣y thi‴n h• c․u yên cu⁉c đ⁖i.  
15 Sinh th⁖i công vi‹c c⁌a ng⁏⁕i,         1625 

Đ‶n đ‣u c⁍ng c⁀ tay Tr⁖i ch⁘ che. 

Ngày sau s′ đ⁏⁚c đ⁏a v‵, 

Đ‥t n„y đ‡ h⁑a tr⁃n b‵ th⁌y chung.” 
* 

16 Sáng ra khi t‼nh gi‥c n⁅ng, 

Ng•c nhiên, Gia-c⁏⁗c th‥y lòng khi‶p kinh.       1630 

Không ng⁖ l‡nh đ‾aa thi‴n đ›nh, 
17 N⁕i đ‣y Th⁏⁚ng đ‶ oai linh tr‾ vì. 

V⁓ng lòng chng chút h⁅ nghi, 

Thiên mônb kh† kính, huy‵n vi ch⁆n này.  
18 H‿n đ‟ l„m g⁆i đ‴m nay,          1635 

Ch„ng b n ch⁄n đ⁑ng thng ngay gi⁓a tr⁖i.  

Đ⁇ d․u lên, g⁃i l„ n⁕i 

B⁒u-tiênc chi đ‾a, x⁏a th⁖i L⁏-giad. 

Ch:p tay, chàng nguy‹n thi‶t tha 

N‶u ngài t‶ đ⁉ t⁄i qua c⁕n này,         1640 

 
                     
a Đất của Trời. 
b Cửa Trời. 
c Bửu-tiên: Béthel. 
d Lư-gia: Luza. 
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C⁕m  n, ‟o m,y․đ ⁌đ c 
21 Sau v‵ nguyên quán sum v․y thân nhân, 

Thì ngài là Chúa thi âna, 

Ph․n m⁏⁖i tài s†n t⁄i d‣ng đ‟p đ‵n, 
22 V„ đ‣y h‿n đ‟ d⁔ng lên,          1645 

L„m ngai Th⁏⁚ng đ‶, l⁖i nguy‵n ch⁑ng minh. 

                     
a Lần thứ nhất, Gia-cước được Thiên Chúa hiện ra trong giấc 

mộng, tự giới thiệu là Chúa của ông nội mình (Abraham), của 
cha mình (Isaac), nên Gia-cước tin tưởng và cầu xin phù hộ 
trong cuộc sống. 
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Đo•n XXIX 

GẶP CÊU LÃ-BÀNG  

TÌNH EM DUYÊN CHÐ 

1 Mi‵n đ⁄ng n⁆i ti‶p l⁉ trình, 

Đ o heo h⁋t gi⁀ m⁉t mình xông pha, 
2 Ngày kia vào lúc chi‵u tà, 

Th‥y ng⁅i bên gi‶ng vài ba m⁎c đ⁅ng,        1650 

H⁃ ch⁖ súc v t h⁚p đ⁄ng, 
3 X⁋m l n t†ng đ‟ đ y ch⁅ng bên trên. 
4 Gia-c⁏⁗c b⁏⁗c đ‶n làm quen: 

“Chng hay các h⁓ua ⁘ mi‵n n„o đ‣y ?” 

“Chúng tôi m⁎c t⁒ ch n b․y,          1655 

Quanh n m t⁐ng s⁆ng vùng này Hà-lâmb.” 
5Nghe qua, Gia-c⁏⁗c m⁐ng th․m: 

“Các h⁓u có bi‶t Lã-bàng, Nã-khôi. 
6 Gia t⁏ nay th‷ nào r⁅i, 

L„m  n c⁀ kh‟ c‿n ng⁏⁖i kh⁁e ch ng ?”        1660 

Rng: “Ng⁏⁖i sung túc khang an, 

K›a xa, con g‟i ng⁏⁖i đang l⁊a b․y. 

 

                     
a Các hữu: gọi tâng bốc như quí bạn thân mến. 
b Hà-lâm: Haran (Xem Đoạn 22, câu 20-22) 
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La-c⁏⁕nga nàng s′ đ‶n đ‣y, 

Chính nàng có th‷ tr›nh b„y r⁂ h⁕n.” 
7 Gia-c⁏⁗c th‥y v t t⁔u đ⁄ng,         1665 

Khuyên m⁘ gi‶ng s⁗m đ‵ phòng chen nhau. 
6 H⁃ rng: “Thói t⁎c t⁐ lâu, 

Ph†i ch⁖ đ⁌ m”.n⁕h c‟hk o„n ′l t 
9 R․n r․n b․y c⁌a La-c⁏⁕ng, 

C⁍ng v⁐a l⁊a đ‶n c‿n đ⁏⁕ng r⁉n ràng.        1670 

Gia-c⁏⁗c nh n r⁂ ng⁏⁖i thân, 
10 Đ‡ ng n mi‹ng gi‶ng tay ch„ng đ…y rab. 

Cho b․y u⁆ng tr⁏⁗c ng⁏⁖i ta, 
11 Đo•n chàoc thi‶u n⁓, l‹ òa ch⁑a chan. 

T⁁ bày tâm s⁔ v⁗i nàng,          1675 
12 Con cô, con c ud h⁃ hàng v⁗i nhau. 

La-c⁏⁕ng l⁊a v t v‵ mau, 

Nói cho cha bi‶t tr⁏⁗c sau s⁔ tình. 
13 Bi‶t rng Gia-c⁏⁗c cháu mình,  

Lã-bàng n⁅ng h u dt đem v„o nh„.        1680 

Thung huyên, Gia-c⁏⁗c k‷ qua, 
14 Lã-bàng c†m đ⁉ng: “Ru⁉t rà c u đ‣y.” 

 

                     
a La-cương: Nàng Rachel, con gái Laban (Lã-bàng). 
b Một thanh niên khỏe mạnh, một mình đẩy nổi tảng đá to; lại 

can đảm không sợ ai phản đối. 
c Linh mục Phao-lồ Qui (1885) đã sửa lại "Đoạn hôn thiếu 

nữ..."' tuy sát nghĩa Kinh thánh, nhưng không hợp phong tục 
người Việt, nên xin theo bản cũ, dễ nghe hơn. 

d Gia-cước con của Lan-bạch (Rébecca) tức cô của nàng La-
cương, còn La-cương là con gái Lã-bàng (Laban) tức là cậu 
của Gia-cước. 
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15 K‷ t⁐ Gia-c⁏⁗c an bày, 

Vi‹c trong đ‡ kh‰o, vi‹c ngoài c⁍ng xong. 

Lã-bàng: “Cháu giúp công không,         1685 

Xét ra sao ph†i, c u mong đ‟p đ‵n. 
16 Mu⁆n gì cháu c⁑ nói lên, 

B„ con ngh‽a tr⁃ng, b•c ti‵n phân minh.” 

Th‥y rng gia th‶ c u mình, 

Có hai cô gái: L‹-anha đ․u lòng,         1690 
17 M,t thaub làm kém má h⁅ng 

La-c⁏⁕ng g‟i ⁋t, duy‴n l⁅ng tu⁇i xanh.  
18 B‥y lâu Gia-c⁏⁗c âm th․m, 

Mong chim ch.p c‟nh, ⁏⁗c cành li‵n cây 

Rng cháu xin giúp c u đ‣y,          1695 

B†y n m đ‷ đ⁏⁚c sum v․y La-c⁏⁕ng.  
19 Lã bàng: “Thà cháu ph†i h⁕n, 

G† cho k‱ kh‟c ng⁏⁖i d⁏ng sao bng, 

ß đ‣y v⁗i c u l„m  n." 

Th⁁a lòng Gia-c⁏⁗c nh⁃c nhn sá chi.        1700 
* 

20 B†y n m ng„y th‟ng trôi đi, 

Yêu nàng chàng th‥y có gì là lâu. 
21 L․n kia nh:c c u tr⁏⁗c sau 

La-c⁏⁕ng v⁗i cháu vui câu v⁚ ch⁅ng. 
 

                     
a Lệ-anh: Léa, con gái đầu lòng của Lã-bàng. 
b Đôi mắt không được sắc sảo, tròng đen không đậm mà có màu 

vàng lợt. 
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22 Lã-bàng m⁘ l‸ thành hôn,          1705 

S‣n ngo„i r⁏⁚u th‾t, nhà trong nh•c đ⁖n. 
23 L‹-anh trang ph⁎c t‣n n⁏⁕ng, 
24 Diên-phana t⁗ gái bên chân theo h․u. 

B•n bè m⁐ng chúc r‷ dâu, 

Hoa xuân thm nh⁎y, v⁏⁖n đ„o m0171       .nêyud n 
* 

Sáng ra Gia-c⁏⁗c ng•c nhiên, 

Tr⁗ trêu duyên ch‾ tình emb th‶ này. 
25 Tráo hôn, tìm c u t⁁ bày, 
26 Lã-bàng: “Phong t⁎c ⁘ đ‣y d‟m n„o, 

G† ch⁅ng em tr⁏⁗c ch‾ sau,          1715 

Ch‟u đ⁐ng bu⁅n trách c u sao ch⁕i l⁏⁖ng. 
27 Ít hôm c u g† La-c⁏⁕ng, 

Cháu nên làm r‷ l‹ th⁏⁖ng b†y n m.”c  
28 V› th⁏⁕ng chng chút phàn nàn, 

Tu․n sau Gia-c⁏⁗c c⁏⁗i nàng La-c⁏⁕ng.        1720 
29 Trà-liênd t⁗ gái theo chân 

S⁗m hôm h․u h• ngoài trong giúp nàng. 
30 Th⁏⁕ng em h⁕n ch‾ đ‡ đ„nh, 

B†y n m lao nh⁃c tr† ph․n nh•c gia. 

                     
a Diên-phan: Zelpha, theo phong tục thời đó, con gái giàu thì có 

tớ gái theo hầu hạ. 
b Lã-bàng là người tham lam tráo trở, đối với cháu mà cũng 

không ngọt ngào. Phong tục xứ đó, cô dâu thường có khăn 
che mặt, vì đó khi nhập phòng mới biết rõ mặt. 

c Lợi dụng tình thương của Gia-cước đối với La-cương, nên Lã- 
bàng tráo trở bắt làm rể thêm bảy năm nữa, tính ra mười bốn 
năm lao nhọc chỉ vì hai cô vợ. 

d Trà-liên: Bi-la, nàng hầu La-cương. 



125 
 
 

 

* 

31 M⁏u đ⁅ l„ th⁀i ng⁏⁖i ta,           1725 

X⁏a nay th„nh s⁔ v⁆n là Tr⁖i cao. 

L‹-anh v⁕i m⁆i t›nh đ․u, 

Nh⁏ng v‵ hào t⁒ g.an․ht iaht oas p 

La-c⁏⁕ng c⁄ qu† chi thânb, 

Bu⁅n trông th‥y ch‾ vây quanh qu‶ hòe.        1730 
32 L‹-anh v⁏⁖n h•nh khai huê  

L⁓-bìnhc tr⁏⁘ng t⁒, 33đ⁑a k‵ S‽-môngd. 
34 L‸-v‾e ti‶p n⁆i m b⁅ng, 
35 Sau thì D⁏-đ•cf ph‼ lòng tào kh⁏⁕ng. 

                     
a Theo khoa tử vi, sao thai thần chiếu vào cung tử thì hào con 

rất đông, mau con. 
b Son sẻ: muộn con. 
c Lữ-bình: Ruben. 
d Sĩ-mông: Siméon.  
e Lễ-vị: Lévi.  
f Dư-đạc: Judas. 
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Đo•n XXX 

MỘT SÅN HÒE QUẾ  

SÂN NGHIỆP DÖ ĐÆY 

1 La-c⁏⁕ng h n quá trách ch⁅ng,         1735 

Mang danh g‟i đ⁉c không cona th‷ này. 

D‟m đ‣u ra m,ia i⁗v t 

Sao chàng không th‥y đ? ng cay t⁌i phi‵n 
2 Rng: “Đi‵u con cái do thiên, 

X⁏a nay c․u t⁔ ngo•i quy‵n đàn ông."        1740 
3 N„ng đ⁏a t⁗ gái h․u ch⁅ng, 
4 Trà-liênb mong đ⁏⁚c có con thay nàng. 

Ru⁉ng g‿ m⁏a xu⁆ng ái ân, 
5 Nàng h․u thai d⁔ng h‼ hoan m⁃i đ„ng.  
6 La-c⁏⁕ng g⁃i tr‱ C⁕-đngc,          1745 

C․m nh⁏ Tr⁖i đ‡ b⁗t ph․n đ.ng cay 
7 Nàng h․u sinh ti‶p n⁎ trai, 
8 Ni‶p-t ngd t‴n đ.gnort n‧l iàogn iuv t 

                     
a Cây độc không trái, gái độc không con ... là câu miệng đời mỉa 

mai đàn bà hiếm muộn. 
b Trà-liên: Bi-la, tớ gái được La Cương đem dâng cho chồng làm 

hầu thiếp.  
c Cơ-đằng: Dan.  
d Niếp-tăng: Nephtali. 
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* 

9L‹-anh b,t ch⁏⁗c La-c⁏⁕ng 

Diên-phana t⁗ g‟i đem dâng cho ch⁅ng.         1750 
10 S⁗t chia ch n g⁆i tình n⁅ng, 

Nàng h․u đ‡ s⁗m s⁇ lòng con trai. 
11 Đ,y․v iuv bi•đ-táC nêt t 

Cho rng ân l⁉c đ⁌ đ․y h⁕n ai. 
12 Nàng h․u sinh n⁘ l․n hai,          1755 
13 Ái-xangc tên g⁃i, v n may r⁙ ràng. 

* 

14 Đ‶n mùa lúa đ‡ ch※n v„ng, 

Vui say g.gn⁖⁏đ n‴l n‣d gn⁄n ,i‟h t 

L⁓ b›nh c⁍ng ch•y ra đ⁅ng, 

Hái v‵ cho m″ nhãn l⁅ngd ch※n th⁕m.        1760 

La-c⁏⁕ng th‥y tr‟i  n ngon, 

Bèn xin v⁗i ch‾ đ‷ nh⁏⁖ng l•i cho. 
15 L‹-anh: "D› n⁀ đ‡ no, 

Đ o b‿ng chi n⁓a đ⁄i co th‴m phi‵ne." 

La-c⁏⁕ng: "Đ⁇i ch‾ m‥y đ‴m,         1765 

Cho ch‾ mát d• cho em nhãn l⁅ngf." 
                     
a Diên-phan: Zelpha, tớ gái đưa cho chồng làm hầu thiếp.  
b Cát-đại: Gad.  
c Ái-xang: Aser 
d Nhãn lồng: Thầy cả Lữ-y Đoan có dụng ý dùng chữ nhãn lồng 

(một loại dây bò, trái ăn ngon có dược tính làm cho ngủ ngon 

và trợ tim ...) để gọi chữ mandragoras (một loại ngải mê làm 

bùa yêu) trong bản văn La ngữ. 
e Nói cách mỉa mai do tính ghen tương thường có của đàn bà.  
f La-cương nói lẫy đáp lại, nhưng cũng thông cảm cái cảnh kẻ 

đắp chăn bông kẻ lạnh lùng... 
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16 L‹-anh thu t l•i v⁗i ch⁅ng, 

Gia-c⁏⁗c đ‴m ‥y vui cùng L‹-anh. 
17 M⁗i hay chim đ u đ‥t lành 

N„ng sinh th‴m đ⁑a th⁑ n m n⁂n n„.        1770 
18 Lòng m⁐ng t‴n đ,aahk-t‶Y t 

Đ⁉i ⁕n Th⁏⁚ng đ‶ tam đa vun tr⁅ng.  
19 Sau sinh tr‱ g⁃i Da-buôngb, 
20 C⁂i đ⁖i n⁆i nghi‹p t⁄ng đ⁏⁖ng sáu trai. 
21 Còn thêm m⁉t gái m†nh mai,         1775 

Thùy ngac tên g⁃i, n⁘ mày L‹-anh. 
22 La-c⁏⁕ng c․u kh…n, nhi‹t thành, 

Tr⁖i cao ngó l•i 23 cho nàng th⁎ thai. 

Đ․u lòng sinh m⁉t tr‱ trai, 
24 Đ0871         .naoh nâh y․đ gn‿l dp›it-⁏D n‴t t 

M⁆i s․u son s‱ đ‡ tan, 

T⁐ đ‣y kh⁁i th″n h⁃ h„ng đ⁄i b‴n. 

Nàng còn kh…n v⁃ng ⁕n tr‴n, 

V⁏⁖n thêm sung túc, cây thêm di‵m dà. 
25 Sau khi D⁏-ti‹p sinh ra,          1785 

Gia-c⁏⁗c đ‶n g:y․b hnìrt aig c•hn p 

B‥y lâu t•m s⁆ng ⁘ đ‣y, 

Th⁏⁕ng ph․n ph⁎ m‧u, mong ngày h⁅i quê.  
26 Th‴ nhi c⁍ng ph†i đ⁏a v‵, 

M‥y n m gi⁋p c u tr m b‵ yên xuôi.        1790 
                     
a Yết-kha: Issachar.  
b Da-buông: Zabulon. 
c Thùy-nga: Dina.  
d Dư-tiệp: Joseph. 
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Công lao c u đ‡ bi‶t r⁅i, 

Gi⁖ đ‣y nh‥t quy‶t ph†n h⁅i quê cha.  

Lã-bàng: “M⁏⁖i m‥y n m qua, 

Nh⁖ bàn tay cháu c⁒a nhà c u lên. 

Đ⁋ng l„ Th⁏⁚ng đ‶ uy quy‵n,         1795 

Luôn luôn giúp cháu l p n‴n c⁕ đ⁅. 
28 Công bng há ph†i so đo, 

V y th› ch‟u đ‾nh, c u lo b⁅i hoàn.” 
29 Gia-c⁏⁗c: “C u hi‷u cho rng, 
30 Tr⁏⁗c khi ch‟u đ‶n, gia trang th‷ nào.        1800 

Ngày nay c u đ‡ sang giàu, 

Tôi trai t⁗ gái ra vào chen chân. 

Cháu còn b†o d⁏⁙ng v⁚ con, 

Manh qu․n t‥m ‟o, ch‰n c⁕m no đ․ya.”  
31 Lã-bàng: “C u x⁒ sao đ‣y ?”         1805 

Gia-c⁏⁗c đ‵ ngh‾: "Chia b․y theo lông. 
32 Th⁑ n„o đen, trng s,c ròng 

Thì v‵ ph․n c u, ph‣n v⁊ng ch n ri‴ng. 

Th⁑ nào s⁃c, vá không tuy‵n, 

Thì v‵ ph․n cháu ch⁃n mi‵n đ†m đang.        1810 
33 Mai kia, m⁆t n⁃ b‥t th․n, 

C u đ‶n ki‷m soát c† đ„n chi‴n đ‣y. 

Có con toàn s,c trong b․y 

D‽ nhi‴n t⁆ cáo vi‹c này cháu gianb.” 

                     
a Gia-cước đặt vấn đề trở về xứ sở, đồng thời tính tiền công lao để 

nuôi vợ con. 
b Gia-cước đề nghị chia súc vật theo màu lông, trong một thời 
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34 Lã-bàng ch‥p nh n thi hành,         1815 
35 L⁔a chiên toàn s.c cho mình th m đa 

Giao cho con ru⁉t trong nhà, 

Lùa xa Gia-c⁏⁗c c‟ch ba ng„y đ⁏⁖ng. 
37 B‥y gi⁖ Gia-c⁏⁗c ch⁌ tr⁏⁕ng, 

D‾ hình b⁆i c†nha m⁎c tr⁏⁖ngb canh tân.        1820 

Chnv ′v ⁁v t⁉l yâc t 
38 D⁃c theo m‟ng n⁏⁗c ng⁇n ngang phô bày 

Chiên c⁐u đ‶n u⁆ng nh›n đ‣y, 
39 Đ‵u mang ‥n t⁏⁚ng c‥u thai s⁃c rnc. 
40 Các b․y c„ng l⁋c c„ng t ng,         1825 

Nh⁓ng con vn v‹n chín ph․n c⁀ h⁕n. 
41 Lã-bàng chng rõ ngu⁅n c⁕n, 
42 Cháu nhi‵u, c u ít, lòng h⁖n càng thêm. 

Cu⁉c đ⁖i Gia-c⁏⁗c ti‶n lên, 

Giàu sang phú quí, c⁐u chiên tr•t đ⁅ngd.        1830 

                                       

gian, nếu thú vật đẻ màu nào nhiều, thì tùy kẻ chọn được 
hưởng. Giải pháp này vừa công bằng và không mất lòng nhau. 

a Làm nhiều hình ảnh kỳ dị xen vào cảnh sống thường ngày của 
súc vật. 

b Mục trường: chỗ dành riêng để chăn nuôi chiên cừu.  
c Chiên cừu đến uống nước thấy bối cảnh vằn vện kỳ dị nên đẻ 

con có vá, rằn ri, vằn vện. 
d Trạt đồng: đầy ngập cánh đồng. 
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Đo•n XXXI 

LÁNH MẶT NHÄC GIA  

LÇY HÒA THAY HÊN 

1 Ghe phen Gia-c⁏⁗c nghe đ⁅n, 

M‥y ng⁏⁖i anh v⁚ phao ng⁄n đ⁌ đi‵u. 

Gia-c⁏⁗c tài cán bao nhiêu, 

Giàu nh⁖ c⁌a v⁚, còn nhi‵u m⁏u m⁄.  
2 L•i xem nh•c ph⁎ b‥y gi⁖,          1835 

Hm hm nét m.hnìt m†c ôhk n•c t 
3 Nh‥t là th․n kh…ua b†o mình: 

Tr⁘ v‵ đ‥t t⁇, Tr⁖i gìn gi⁓ luôn. 
4 M⁉t hôm Gia-c⁏⁗c ngo„i đ⁅ng, 

Nhn kêu hai v⁚, n⁈i lòng th⁆t ra:         1840 
5 “L⁋c n„y t⁏ c‟ch nh•c gia, 

Kh⁄ng c‿n nh⁏ tr⁏⁗c, x‰t ra đ‟ng bu⁅n. 
6 Hai m⁏⁕i n m bi‶t bao côngb, 

T•o n‴n c⁕ nghi‹p, l„m ⁕n m.c nàn 
7 Nh•c gia đ⁆i x⁒ b•o tàn,          1845 

Bao phen l t l⁃ng, m‥y l․n đ†o đi‴n. 

                     
a Thần khẩu: Lời nói của thần linh, ở đây tiếng Thiên Chúa phán 

bảo trong lòng. 
b Bỏ công để cưới vợ 14 năm với 6 năm nuôi chiên cừu để bắt 

phần theo màu lông, hầu làm sản nghiệp nuôi vợ con khi trở 
về cố hương. 
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Nh⁏ng nh⁖ Tr⁖i đ⁉ bình yên, 

Tai qua n•n kh⁁i, ⁏u phi‵n c⁍ng v⁕i. 

Ng‟n thay cho c‟i t›nh đ⁖i, 

Mà r⁅i ai bi‶t tay Tr⁖i bên trong.         1850 
8 C⁍ng nh⁏ chuy‹n ch⁃n màu lông, 

Tr⁏⁗c giành tuy‵n s.c v t kh⁄ng đ‱ nhi‵u 

Ph․n mình vn v‹n h…m hiu, 

Đ‱ sai không bi‶t bao nhi‴u m„ l⁏⁖ng. 

Nh•c gia th‥y v y c m h⁖n,          1855 

L•i giành vn v‹n, ai bu⁅n m.ia c 

Nào ng⁖ súc v t c† b․y, 

Đ‱ ra tuy‵n s.c d‧y đ․y đ⁅ng xanh 
9 Th‥y rng Tr⁖i giúp thi‹n lâm, 
10 Khi‶n cho b․y v t xây v․n sc lông.        1860 
11 Ỷ quy‵n, bóc l⁉t b‥t công, 
12 Tr⁖i chia s⁗t c⁌a b⁇ đ⁅ng công lao. 
13 Có l․n trong gi‥c chiêm bao, 

L‹nh Tr⁖i thúc gi⁎c hãy mau ph†n h⁅i. 

Khi đi tr⁖i h⁑a giúp tôi          1865 

B⁒u tiên giao k‶t nh⁓ng l⁖i kh…n xina ” 
14 Hai n„ng c⁍ng n⁀i t‥t tình, 

Chúng em hi‷u r⁂ gia đ›nh l‣u nay  
15 Bi‶t cha mình thi‶u l′ ngay, 

Nh⁏ng v› ch⁓ hi‶u ch‴ bai sao đ„nh.         1870 

                     
a Nhắc lại lời cầu nguyện khi ra đi, được thấy Thiên Chúa trong 

giấc mộng, trên đầu cái thang bắc lên tới trời. Việc này đã xảy 

ra tại Bửu-tiên (Béthel). 
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16 Thôi thì quy‶t đ‾nh ph․n anh, 

Vâng theo Th⁏⁚ng đ‶ làm lành g.yam p  
17 Gia-c⁏⁗c sau đ⁀ ※t ng„y, 

Tóm thâu s†n nghi‹p x⁏a nay d⁔ng g․y. 
18 Chiên c⁐u, súc v t các b․y,         1875 

V⁚ con, tôi t⁗, gái trai lên đ⁏⁖ng. 

Đo„n ng⁏⁖i nh.m h⁏⁗ng Trà-nam 

Th⁐a c⁕ nh•c ph⁎ đi th m th†o trànga.  
l9 Ra đi, Gia-c⁏⁗c âm th․m, 
20 La-c⁏⁕ng  n cp t⁏⁚ng vàngb c⁌a cha.        1880 

* 

21 Đ⁏⁖ng v‵ m‥y d,àh nauq m 

V⁐a qua sông l⁗n, l•i qua truông dài. 
22 Ba ngày nh•c ph⁎ m⁗i hay, 

Rng ng⁏⁖i con r‷ cao bay ph⁏⁕ng n„o. 
23 Lã-bàng quy‶t bt b⁄n đ„o,         1885 

Gia nhân t p h⁃p, ⁅n ào vó câu. 

S⁕n kh‴ qua b†y ngày sau, 

G.nâhc ‼hgn u․c i† c⁗⁏c-aiG yagn p 
24 Lã bàng nh⁗ m⁉ng đ‴m h⁄m: 

Ti‶ng Tr⁖i khuyên ch⁗ theo c⁕n l⁄i đ›nhc.        1890 

G,hnim nâhp ⁔s ⁒x uahn p 

N.gnam i†hp hnìm •v ,‷r noc i⁖l gn 
 

                     
a Thảo tràng (thảo trường): đồng cỏ xanh, nơi thả chiên cừu ăn cỏ. 
b Tượng hình người hoặc thú vật, đúc bằng vàng để làm của 

trong gia đình, hoặc để thờ cúng. 
c Trong một đêm trước đó, thần linh đã bảo Lã-bàng chớ gây 

hấn với Gia-cước mà mang họa. Phải biết đè nén cơn giận dữ 
(lôi đình), đối xử với nhau tốt đẹp. 
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25 Lã-bàng h• tr•i bên đ⁏⁖ng, 
26 Đo•n kêu Gia-c⁏⁗c h⁁i gn: “T•i sao ? 

Con tôi bt b⁗ đem đâu,          1895 

C․m bng quân gi.hnib gnàh oàn cáhk ,c  
27 Mu⁆n đi đ⁌ lý h⁚p tình, 

C⁍ng cho t⁄i bi‶t, ti‹c trình ti‸n chân. 
28 Đ‷ tôi t⁐ giã cháu con, 

N⁙ nào l⁌i tr⁆n b‥t nhân th‶ này ?         1900 
29 Rng t⁄i đ⁌ s⁑c trong tay, 

Nh⁏ng e Th⁏⁚ng đ‶, h⁃a tai đ⁇ đ․u. 
30 V‵ quê ai c‥m, c⁗ sao, 

T⁏⁚ng v„ng  n c”? p, tr‟nh đ‣u kh⁁i phi‵n 
* 

“31 Ra đi ch‟u ph†i ngang nhiên,         1905 

Ng•i lòng c u ác, h u ti‵n b‥t phân. 

Xúi con gái c u làm xng, 

R′ đ„n tan ngh‰, c‥m ng n theo ch⁅nga.  
32 C u còn vu kh⁆ng b‥t công, 

T⁏⁚ng vàng ai l‥y, h⁓u ngôn vô bng.         1910 

Không tin, l⁎c soát rõ ràng, 

Gm nát thây”b nix m•hp ⁌ht ia p  

Gia-c⁏⁗c nh‥n m•nh nh⁏ v․y, 

B⁘i vì không bi‶t t⁉i này La-c⁏⁕ng. 
33 Lã-bàng m⁘ g⁀i, banh r⁏⁕ng,         1915 

L‵u n„o c⁍ng gh‰, t n t⁏⁖ng móc moi. 

La-c⁏⁕ng s⁚ ph†i lôi thôi, 
34 T⁏⁚ng vàng vùi kín l•i ng⁅i ⁘ trên. 

                     
a Vì quá biết Lã-bàng hay lật lọng, tráo trở, xúi bảo con gái bỏ 

chồng, hoặc không theo chồng, thì thiệt hại bầy con. 
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35 Th⁏a cha con kh⁀ đ⁑ng lên, 

V› đang kinh nguy‹t, c†m phi‵n cho con.        1920 

Lã-bàng chng g,n⁕h ‹g p 
36 Gia-c⁏⁗c n⁇i gi n tr⁋t c⁕n b⁔c mìnha: 

“C u bày chi vi‹c b‥t bình, 
37 Ra chi‵u hn h⁃c c⁀ t›m đ⁏⁚c không? 

Th‥y ch⁏a, l⁎c soát ngoài trong,         1925 

V t gì c⁌a c u, ch‟u mong ph⁕i b„y. 
38 K‷ ra hai ch⁎c n m d„i, 

Gi⁋p gia đ›nh c u có sai l⁈i gì, 
19 Chiên c⁐u, sói chng làm chi, 

R⁌i ro th‥t l•c ch‟u đi t›m li‵n,         1930 

Nh⁓ng khi m‥t tr⁉m ban đ‴m, 

C u đòi hoàn tr† m⁗i yên thân này. 
40 T‥m thân v‥t v† đ‴m ng„y, 
41 M⁏⁖i b⁆n n m ch․y, c⁏⁗i v⁚ thí công, 

S‟u n m ch n v t ngo„i đ⁅ng,         1935 

C u còn tráo tr⁘, l n sòng tr.ng đen 
42 N‶u không có Chúa t⁇ tiên, 

Áp-ram, I-giác cách riêng phù trì. 

Chc là c u chng k‷ gì, 

Thng tay đu⁇i cháu ra v‵ tay không.        1940 

Nguy‹n Tr⁖i ch⁑ng giám cho lòng, 

Ng⁏⁖i ngay v‧n có phép công b†o t⁅nb.” 

                     
a Nói hết một lần những điều bực tức mà phải nhịn từ lâu.  
b Bị lật tẩy những tính tham lam, tráo trở, Lã-bàng không thể 

trả lời được, phải đấu dịu bằng cách nêu ra tình cảm gia đình. 
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43 Lã-bàng: “Cháu chng th‥y h⁕n, 

Đ‣y l„ ch‟u ngo•i, đ‣y con trong nh„. 

Chiên c⁐u c u, cháu g․y ra,          1945 

N⁙ nào c u gi‶t ru⁉t rà hay sao ? 
44 B⁁ qua nh⁓ng vi‹c tr⁏⁗c sau, 

Bây gi⁖ cam k‶t c⁊ng nhau d‽ h‿a.” 
* 

45 Gia-c⁏⁗c đ⁅ng ⁜ b⁏⁗c ra, 

D⁔ng lên tr⁎ đ‟ g⁃i là ch⁑ng minh.         1950 

L•i khuyên bên v⁚ c⁌a mình, 
46 Đi gom g⁀p đ‟ ch‥t th„nh đ⁆ng cao. 

Xong r⁅i t‥t c† xúm nhau, 

Ng⁅i l‴n  n u⁆ng d⁏⁗i b․u tr⁖i xanh. 
47 Hai bên c u cháu l⁔a danha,         1955 

Đ.nâhn gn⁑hc m„l i⁕n ‟đ gn⁅đ ohc t 
48 Sau đ‣y minh th‹ Lã-bàng: 

Đ⁆ng này "giao l p"b lòng thành hai bên. 
49 C․u Tr⁖i gi‟ng ph⁏⁗c bình yên, 

K‱ đi ng⁏⁖i ⁘, hai mi‵n ‥m no.         1960 
50 V⁚ cháu, con c u g† cho, 

N‶u cháu b•c đ‡i, con đ‿ sang ngang, 

Thì Tr⁖i đo‟n ph•t công bng, 
51 Đ⁆ng này nh⁏ th‷ c.i⁖rt a⁓ig hnar m 

                     
a Lựa chọn những danh từ nào thích hợp cho công việc đang 

xảy ra đây. 
b Giao lập: danh từ của Lã-bàng chọn để gọi việc này là một 

cuộc lập lời giao ước cam kết. Giao lập trở thành địa danh 

Galaad, theo từ ngữ vùng đó. 
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52 Phân chia c u ch‟u hai n⁕i,         1965 

Không ai qua l•i ph‟ đ⁖i h•i nhau. 
53 Nh‣n danh Th⁏⁚ng đ‶ quy‵n cao, 

Áp-ram th⁖ kính, c․u b․u, kêu xin, 

Nã-khôia c⁍ng m⁉t ni‵m tin, 

Luôn luôn xét x⁒ tâm tình chúng ta.”        1970 

Gia-c⁏⁗c ch‼ Chúa c⁌a cha, 

Là Chúa I-gi‟c, x⁏ng ra đ‷ th‵. 
54 R⁅i lên tri‵n núi d⁔a k‵, 

L p đ„n hi‶n t‶, đ‵ hu‵ thân giao. 

Đo•n m⁖i ai n‥y gi†i laob,          1975 

Chén thù chén t•c bi‶t bao ng⁃t bùi. 

Đ‴m ‥y, ⁘ l•i ngh‼ ng⁕i, 
55 Bình minh th⁑c d y m⁃i ng⁏⁖i chia bôi c.  

Lã-b„ng c n d,uâl yâig n 

Ôm b․y cháu ngo•i, nguy‹n c․u khánh ân.        1980 

T• t⁐ vó ng⁔a lên đ⁏⁖ng, 

S⁏⁕ng mai ph⁌ kín d.n‴b i⁄đ n„gn m 

                     
a Nã-khôi: em ruột của Abraham cũng tin nơi Thiên Chúa.  
b Ăn uống lần cuối cùng để rồi chia tay. 
c Lưu luyến nhìn nhau rồi ra đi mỗi người một ngả mà ngày 

trùng phùng không hẹn lại ở cõi đời này. 
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Đo•n XXXII 

DÒ LÒNG ANH CÂ  

VÊT LỘN NGOÀI TRÝI 

 

1 Đ⁏⁖ng v‵ Gia-c⁏⁗c ti‶n lên, 

Ch⁏ th․n Th⁏⁚ng đ‶ gi⁓ g›n tr⁏⁗c sau. 

V⁐a th‥y, Gia-c⁏⁗c cao rao:          1985 

Đ‣y v⁊ng qu‣n tr•i thiên trào chi danha. 
2 Đ ng tr›nh kh⁄ng qu†n nh⁃c nhn, 

Ng•i lòng anh c† c‿n ch ng t‾ hi‵m ? 
3 Gia nhân ch⁃n k‱ trung kiên, 

Đ⁀ng vai li‴n l•c v‵ mi‵n Di-anb.         1990 
4 Án-giao tìm gng:r a⁏ht ,p 

Gia-c⁏⁗c c⁏ ng⁎ Lã-b„ng đ‶n nayc. 
5Tr⁖i cho hào t⁒ hào tài, 

L⁏⁙ng t„i đ•i ph‟t đ‡ sai t⁄i v‵, 

 

                     
a Gia-cước nhìn thấy nhiều thiên thần theo ủng hộ, nên gọi đây 

là Mahanaim, tức trại quân của Trời. 
b Di-an: Seir trong vùng Yên-đông (Edom, Idumée). Có chỗ viết 

Di-yên. 
c Cho anh cả biết từ ngày ra đi đến nay, chỉ ở quê ngoại, làm ăn, 

nhờ ơn Trời độ mạng, nay trở về với cha già, mong anh lượng 
thứ lúc thiếu thời. 
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Trình cho anh c† m⁃i b‵,          1995 

Mong lòng chi‶u c⁆, tràn tr‵ t›nh th⁏⁕ng. 
* 

6 Gia nhân tr⁘ l•i ph‣n t⁏⁖ng: 

Án-giao, đinh tr‟ng l‴n đ⁏⁖ng b⁆n tr m. 

G⁃i l„ đ⁀n ti‶p bào thân. 
7 Nghe qua, Gia-c⁏⁗c tâm th․n ho†ng kinh.        2000 

Bèn chia hai t⁆p l⁉ trình, 
8 N‶u tr⁏⁗c b‾ đ‟nh, d‸ gìn t⁆p sau. 
9 Đ⁅ng th⁖i tha thi‶t nguy‹n c․u, 

Ün trên che ch⁘ vi‹c đ‣u c⁍ng lànha. 

Tr⁖i là Chúa c⁌a Áp-ram,          2005 

Chúa c⁌a I-giác ph⁎ thân t⁗ hèn. 

Ngày nào Tr⁖i có l⁖i khuyên, 

T⁗ v‵ b⁇n qu‟n đ⁏⁚c yên m⁃i b‵. 
10 Ngh‽ th‣n k‰m c⁁i tài ngh‵, 

Ra đi đ⁕n đ⁉c, tr⁘ v‵ th m đ⁄ng.         2010 
11 Cúi xin kh⁁i h⁃a di‹t vong, 

Án-giao sát ph•t, v⁚ con đi‴u t„n. 
12 Nh⁗ x⁏a Tr⁖i đ‡ h⁑a rng: 

S′ cho dòng dõi t⁗ ngang sao tr⁖ib. 
* 

                     
a Gia-cước vừa theo sự khôn ngoan, sắp xếp công việc của 

mình, vừa cầu xin Thiên Chúa phù hộ, không tự đắc hoặc 
đánh liều. Đúng như tinh thần người Á đông xưa có câu: phối 
thiên hành sự, như thử thành công. Cùng với trời làm việc, thế 
nào cũng thành công. 

b Cậy vì lời hứa bảo đảm của Thiên Chúa về dòng dõi tăng gia, 
thì xin Người giúp cho con cái mình khỏi bị thiệt hại.  
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l3 Đ‴m nm ngh‽ t⁗i ngh‽ lui,          2015 

Ph†i đem hi‹n v t đ‶n n⁕i l„m qu„. 

T:t đ•i cam ar gn⁐m gn 
14 Tr⁏⁗c là hai ch⁎c l•c đ„ c⁀ con; 

B⁆n m⁏⁕i b‿ c‟i no tr‿n, 

Hai ch⁎c b‿ đ⁔c s⁑c c‿n hung h ng;         2020 
l5 Chiên dê m⁈i th⁑ hai tr m, 

Kèm hai ch⁎c đ⁔c thành ph․n đang t⁕; 

C⁉ng thêm ba ch⁎c con l⁐a, 
16 Giao cho đ․y t⁗ d.t đ⁏a t⁐ng b․ya 
17 Dng: ai h⁁i, c⁑ khai:          2025r n 
18 Món quà Gia-c⁏⁗c t.oaig-nÁ iàgn gn 

Ng⁏⁖i còn l⁎c đ⁎c đi sau, 

C‟c đo„n ng⁏⁖i khác theo nhau dài dài.   
l9 Tr† l⁖i nh⁏ v y ch⁗ sai, 

Gia-c⁏⁗c t⁔ nh⁌ th‶ này s′ xuôi.         2030 
20 Án-giao nh m l‸ s′ nguôi, 
21 Cho nên v⁓ng d• ngh‼ ng⁕i trong l‵u. 
22 Canh t⁏ s⁏⁕ng xu⁆ng l•nh nhi‵u, 

Ng⁏⁖i đ⁏a gia quy‶n, 23 ch⁘ theo gia tài. 

 

 

                     
a Cách thức Gia-cước nghĩ ra không khác nào tâm lý chung của 

người đời. Ngày xưa ở Việt Nam có câu: 

Tị hiềm mặc kệ - Cao lễ dễ thưa. 

Từ nhà đỏ đến triều vua, Đa kim ngân phá luật lệ. 

(Nhà đỏ hay là đỏ làng, là trụ sở của hương chức làng họp 

nhau). 
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Qua khe Đ‟-b•ca n⁏⁗c đ․y,          2035 
24 C‿n ng⁏⁖i ⁘ l•i r•ng ngày s′ đi. 

B⁈ng đ‣u m⁉t t⁏⁗ng ph⁏⁕ng phi, 

Đ‶n ôm c⁇ v t, n※u gh› tay đ⁄i. 

Gia-c⁏⁗c v t mãi không thôi, 
25 Ng⁏⁖i kia mu⁆n thoát vì tr⁖i r•ng đ⁄ng,        2040 

L″ l„ng đi‷m huy‹t cho xong, 

Gia-c⁏⁗c té xu⁆ng nh⁏ng kh⁄ng ch‾u hòa.  
26 Ng⁏⁖i kia b†o: “Hãy buông ra!” 

Gia-c⁏⁗c bám ch”!hnàl i⁖l at cúhC“ :t 
27 Ng⁏⁖i rng: “Cho bi‶t tính danh.”         2045 

“Tôi là Gia-c⁏⁗c b›nh sanh ch n b․y.” 
28 Ng⁏⁖i rng: “Ph†i k‷ t⁐ nay, 

Gia-c⁏⁗c đ⁇i l•i tên này Y‶t-linhb  

Vì ng⁏⁕i qu‥y đ⁉ng thi‴n đ›nh, 

D‸ gì thiên h• dám kình v⁗i ng⁏⁕i.”         2050 
29 Gia-c⁏⁗c: Xin bi‶t t‴n ng⁏⁖i ? 

Đ‟p rng: Sao l•i chòi mòic chi danh. 

Đo•n ng⁏⁖i c† ti‶ng chúc lành, 

Gia-c⁏⁗c nhìn l•i v.‵ng tanh b⁆n b 
30 Th‣m nghi‴m đ‾a c†nh s⁕n kh‴,         2055 

Gia-c⁏⁗c ⁑ng kh…u danh đ‵ "Phàn-nguyênd." 

 

                     
a Đá-bạc: Jaboc, một phụ lưu nhỏ của sông Giu-đong.  
b Yết-linh: Israel, về sau gọi I-sa-ra-e (Do-thái)  
c Chòi mòi: tò mò tọc mạch, muốn biết sự không đáng biết.  
d Phàn-nguyên: Phanuel, được thấy Thiên Chúa mà mạng vẫn 

còn. 
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V› xem Th⁏⁚ng đ‶ nhãn ti‵n, 

Th‶ mà sinh m•ng v‧n y‴n nh⁏ th⁏⁖ng. 
31 M,non u․đ i⁁hk c⁃m i⁖rt t 

Gia-c⁏⁗c cà nhca m⁉t chân lên đ⁏⁖ng.        2060 
32 Tích này còn th‥y trong dân  

Giu-dêu kiêng c⁓  n g‣n chiên c⁐u. 

                     
a Cà nhắc: đi như chân thấp chân cao, cà thọt. 
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Đo•n XXXIII 

GIA-CÖÞC HẾT LÒNG  

ÁN-GIAO VUI DÄ 

1 Xa xa cát b⁎i m‾t mù, 

Án-giao, đinh tr‟ng l⁊ l⁊ hi‹n ra. 

Gia-c⁏⁗c nhìn bi‶t đ•i ca,          2065 

V⁉i vàng x‶p đ:noc các àv ⁚v t 
2 Hai nàng h․u ti‶n tiên phuông, 

L‹-anh đi gi⁓a, La-c⁏⁕ng sau cùng. 

Con ai thì n‥y b‶ b⁅ng; 
3 Còn mình ch․m ch m v⁐a trông anh mình.     2070 

Th‥t b⁉, th‥t báia t n tình, 
4 Án-giao x⁋c đ⁉ng đ‹ huynh nh‥t bàob. 

L″ làng ch•y đ‶n ôm nhau, 

Ngh″n ngào l⁖i nói, tuôn trào gi⁃t châu. 
5 Anh em si‶t ch5702          ,uâl yâig t 

Buông ra, anh h⁁i: “Ai đ‣u đ⁄ng v․y ?” 

Th⁏a rng, trình di‹n huynh hay, 

Đ‣y l„ thê t⁒, ph⁏⁗c này Tr⁖i ban. 

                     
a Mỗi bước một lạy ... đến bảy bước như thế, làm cho tượng đá 

cũng xiêu lòng. 
b Anh em cùng một bào thai (anh em sinh đôi). 
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6 Các con theo m″ đ‶n g․n, 

Nàng h․u kính vái, L‹-anh bái chào.         2080 
7 La-c⁏⁕ng, D⁏-ti‹p c⁋i đ․u, 

Th⁏a anha, l•y bácb Án-giao l.nìhn gn 
8 L•i rng: “b․y v t béo xinh 

Đo„n ng⁏⁖i đem đ‶n đ⁀n anh th‷ nào ?” 

“Đ⁀ l„ qu„ m⁃n đ‹ trao,          2085 

Mong anh kh‥ng nh mc bu⁇i đ․u g”.uahn p 
9 “Này em, anh quá d⁅i dào, 

C⁌a em g⁒i l•i, v‵ sau cháu dùng.” 
10 “Th⁏a anh, h‟ d‟m b‥t trung, 

N‶u anh th⁏⁕ng đ‹ xin đ⁐ng t⁐ nan.         2090 

Đ⁖i em còn th‥y m,hna t 

K‷ nh⁏ ph⁏⁗c l⁗n Tr⁖i ban lúc này. 

Xin anh ch⁗ ph⁎ l‿ng đ‣y, 

Ph⁏⁗c d⁏ t⁇ ph⁎ em g․y d⁔ng nên. 
11 C⁌a này c⁍ng b⁘i ⁕n tr‴n,          2095 

Cho anh sung t⁋c, cho em d⁏ tr„nd.” 

Gia-c⁏⁗c nài n‼ nhi‵u l․n, 

Án-giao ph†i nh n, hân hoan m⁃i ng⁏⁖i. 
I2 Sau đ⁀, anh c† kêu m⁖i, 

Đo„n ng⁏⁖i Gia-c⁏⁗c đ⁅ng th⁖i đi chung.        2100 
 

                     
a Các em dâu thì lễ phép chào anh.  
b Các cháu thì khúm núm lạy bác. 
c Khấng nhậm: vui nhận (chú thích của Ts Nước Mặn) 
d Dầu cho của cải của anh, hay là sản nghiệp của em, thì đều do 

Thiên Chúa ban cho vì công đức của tổ phụ. 



145 
 
 

 

13 Th⁏a rng: anh xét l•i giùm, 

Đo„n nhi‵u tr‱ d•i khó lòng mau chân. 

Các b․y còn l,m nghé nona 

N‶u đi nhanh ch⁀ng kh⁄ng tr⁄ng an to„n. 
14 Xin anh v‵ tr⁏⁗c thng đ⁏⁖ng,         2105 

Đ‷ em ⁘ l•i c⁊ng đo„n theo sau. 

Di-yênb h″n m⁉t ngày nào, 

Cùng anh chung s⁆ng, nghèo giàu có nhau. 
15 Rng: “Em Gia-c⁏⁗c ngh‽ sao 

Anh cho đinh tr‟ng theo h․u giúp em ?”        2110 

“Th⁏a anh h‡y đ‷ t⁔ nhiên, 

Mi‸n anh chi‶u c⁆, em yên n⁈i lòng.” 
16 Án-giao lng l,gn⁖⁏đ n‴l gn 

X⁀t ng⁏⁖i máu m⁌ phong s⁏⁕ng b‥y ch․y! 
17 Tu․n tr ng h‶t khuy‶t l•i đ․y,         2115 

Chuy‷n b․y súc v t bao ng„y kh⁀ kh n, 
18 T⁐ khi r⁖i b⁁ M•ch-tam 

S‽-ki‴m nay đ‶n tr⁏⁗c thành d⁐ng chân. 
19 Đ‶n cùng t⁉c tr⁏⁘ng Hà-mônc, 

Xin mua th⁒a đ‥t t※nh h⁕n tr m đ⁅ngd.        2120 

D⁔ng lên l‵u b•t tr•i chu⁅ng, 

G⁃i là S⁘-cu⁉ce c‟nh đ⁅ng t⁆t t⁏⁕i. 

                     
a Gọi chung một số súc vật mới đẻ, đi đứng chưa vững, nếu đi lẹ 

quá sợ e hỏng mất. 
b Di-yên: Seir. Chữ yên có nơi viết là an (Di-an) để ăn vận. Di-

yên là nơi Án-giao đang lập nghiệp.  
c Hà-môn: Héraor. 
d Nói đơn vị tiền bạc cho dễ hiểu, thời đó đổi một trăm con 

chiên.  
e Sở-cuộc: Socoth, có nghĩa là dinh trại. 
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Khu này Gia-c⁏⁗c ch⁃n n⁕i, 

L p đ„n th⁏⁚ng t‶ Chúa Tr⁖i quy‵n vinh. 

V⁆n là Chúa c⁌a Y‶t-linha,          2125 

B⁆n mùa hi‶n t‶ t⁁ tình tri ân. 

                     
a Chúa của Yết-linh: Deus Israel, Thiên Chúa vạn năng, quyền 

phép vô cùng. Thiên Chúa của chủng tộc được lựa chọn: dân 
Israel. 
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Đo•n XXXIV 

THÙY-NGA LÅM HỌA  

TÀN SÁT SÏ-KIÊM 

 

1 Thùy-ngaa con gái L‹-anh, 

Th⁏⁖ng hay ra ph⁆ trong th„nh S‽-kiêm. 

M⁉t trang th⁎c n⁓ h⁓u duyên, 

Khi‶n bao con mt thanh ni‴n đ⁇ d⁅n.        2130 
2 Con trai t⁉c tr⁏⁘ng Hà-môn, 

H‶t l⁖i quy‶n r⁍, quy‶t lòng làm ngang. 

Tung ra c⁏⁖ng l⁔c b,t nàng 

Đ⁏a v‵ t⁏ th‥t b′ b„ng c⁏⁙ng hôn. 
3 Cánh hoa sao kh⁁i ⁌ bu⁅n,          2135 

Con ong l•c l⁆i ra tu⁅ng ngh‽a nh‣n. 
4 Ch„ng b n th⁏a v⁗i ph⁎ thân, 

Xin đem s※nh l‸ c⁏⁗i nàng Thùy-nga. 

M⁆i tình thm thi‶t m,àm n 

N‶u kh⁄ng c⁏⁗i đ⁏⁚c hóa ra l⁈i l․m.        2140 
5 Gia-c⁏⁗c bi‶t vi‹c t⁅i tàn, 

Nh⁏ng ch⁖ con c‟i c‿n đang v.ng nhà 

                     
a Thùy-nga: nàng Dina. 
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L„m thinh nh⁏ng d• xót xa, 
6 Hà-môn t›m đ‶n trình qua m‥y l⁖i. 

Ti‶c rng vi‹c đ‡ l⁙ r⁅i,          2145 

Nay xin làm l•i cu⁉c đ⁖i t⁆t h⁕n. 
7 Các con Gia-c⁏⁗c ngo„i đ⁅ng, 

C⁍ng v⁐a v‵ t⁗i vào m⁐ng chào cha. 

Đ⁏⁚c nghe câu chuy‹n x†y ra, 

Tu⁇i xanh máu nóng kêu la ⁅n àoa.         2150 
8 Hà-môn l⁖i l′ ng⁃t ngào: 

“Đ•p d⁕ ai n⁙ dao c․u ch.nâhc t 

Con tôi trót d•i gây h⁖n,  
9 Gi⁖ đ‣y t※nh vi‹c keo s⁕n v⁗i nàng. 

Tr⁏⁗c là chu⁉c l⁈i l ng lo„n,          2155 

Sau làm l‸ c⁏⁗i r⁙ r„ng đ⁄i b‴n. 
10 Ngoài ra, hai t⁉c k‶t liên, 

Chung nhau khai thác các mi‵n phì nhiêu. 

C‟c ch‟u t„i tr※ h⁕n nhi‵u,  

ß đ‣y l p nghi‹p d⁔ng l‵u bán buôn.”        2160 
11 Chàng trai con c⁌a Hà-môn, 

B⁏⁗c ra t• l⁈i, ôn t⁅n l⁖i xin: 

“Mong ⁕n b‟c v⁗i ch⁏ huynh, 

L⁏⁚ng nhân che ch⁘, ni‹m tình th⁑ tha. 
 

 

                     
a Các anh trai của Thuỳ-nga đều bực tức, lên án sự cưỡng hiếp 

là làm nhục cho em, mặc dầu xin cưới, nhưng việc tiền dâm 
hậu thú cũng là nhục nhã. 
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12 Giúp cho sen mu⁆nga m⁉t nhà,         2165 

Cho d․u sính l‸ đ,oàn ‶ht ar t 

T⁗ không ng•i vi‹c th‥p cao, 

Sn sàng gánh ch‾u mi‸n sao đ‵n b⁅i." 
13 Các con Gia-c⁏⁗c đáp l⁖i: 

“Chúng tôi truy‵n th⁆ng l‣u đ⁖i ph†i tuân,        2170 
14 C,t bì t‥t c† nam nhân 

N‶u ai b‥t ph⁎c k‷ dân ngo•i dòng. 
15 Còn ai ch‾u phép ‥y xong, 

K‷ nh⁏ th‣n t⁉c s⁆ng chung b›nh th⁏⁖ng. 
16 Quí ngài ch⁆ng hong lòng,         2175b c 

Ngoài ra m⁃i vi‹c là không c․n bàn. 
17 Bng không hôn l‸ b‥t thành, 

K‷ nh⁏ nh„ g‟i ph†i đ„nh chia ly. 
18 Nhà trai nghe chuy‹n c,t bì 

Ng…n ng⁕ r⁅i l•i khó g› c⁍ng ⁏ngb.         2180 
19 B⁘i th⁏⁕ng c⁄ g‟i qu‟ ch⁐ng, 

B⁘i chàng v⁃ng t⁉c, nh‥t vùng hào hoa. 
* 

20 H⁄m sau đ•i h⁉i di‸n ra 

Hà-môn t⁉c tr⁏⁘ng phát loa c⁒a thành: 
21 “Gia-c⁏⁗c ch⁌ng t⁉c hi‵n lành,         2185 

Đ‶n đ‣y mong đ⁏⁚c làm dân x⁑ này, 

 
                     
a Cha con Hà-môn đều nhận lỗi, tự xét dòng dõi mình kém hèn 

đã làm điều quấy. 
b Nhận chịu một điều kiện quá sức xa lạ và khó khăn, nhưng họ 

bằng lòng, tỏ ra họ thành thực chịu lỗi. 
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Nên cho quy‵n h⁃ đ⁌ đ․y, 

M⁘ mang canh tác, d⁔ng g․y ch n nu⁄i. 

Ch⁗ phân ki‵u ngo•i h″p hòi, 

Con mình, con h⁃ làm suia b›nh th⁏⁖ng.         2190 
22 H⁃ còn t p t⁎c khó lòng, 

C.t bì t‥t c† đ„n ông t⁉c đo„n 

N‶u theo nghi th⁑c h⁃ làm, 
23 Thì mình có l⁚i, giàu sang nhãn ti‵n. 

Nào là tài s†n, bò chiên,          2195 

Nào là s⁔ nghi‹p c⁌a riêng h⁃ g․y. 

C⁍ng đ‵u nh p m⁉t v‵ đ‣y, 

Chung nhau đ‷ s⁆ng, đ‴m ng„y th†nh th⁕i.b ” 
24 Chúng dân th†o lu n m⁉t h⁅i, 

R⁅i sau th⁔c hi‹n nh⁏ l⁖i Hà-môn.         2200 
* 

25C,t b›, th⁏⁕ng t※ch ba h⁄m 

Đ„n ⁄ng đau nh⁑c, ngo„i đ⁅ng không ai. 

S⁒-m⁅ng, L‸-v‾ ra tayc, 

Th⁐a c⁕ th„nh ph⁆ trong ngoài v,ng canh 

Nh†y vào tàn sát nam nhân,          2205 
26 Hà-môn c⁍ng gi‶t, c† thng con trai. 

 

                     
a Làm sui: kết nghĩa hiệp thông giữa gia đình hai bên nam nữ 

(Chú thích của Tủ sách Nước Mặn). 
b Tộc trưởng phải thuyết phục dân thành Sĩ-kiêm (Sichem) chịu 

cắt bì, thật là ráo nước miếng. 
c Hai người này phản bội và sau đó lôi kéo các anh em khác gây 

ra nợ máu. Hành động tàn bạo dã man, phản bội lời hứa (cam 
kết với nhau) thất nhân tâm. 
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Thùy-nga c⁑u kh⁁i n⁕i này, 
27 B․y con Gia-c⁏⁗c ti‶p tay tràn vào. 

B⁋a đao chng bi‶t đ‣u đ‣u, 

C⁒a nh„ đ p phá, ph⁆ l․u tan hoang.        2210 
28 Tóm thâu súc v t b•c vàng, 
29 Đ„n bà, con nít b.t làm tù nhân 

G⁃i là tr‾ t⁉i hi‶p dâm  

S‽-kiêm hoa-l‹ hóa thành tha ma. 
* 

30 V⁐a hay bi‶n c⁆ x†y ra,          2215 

Gia-c⁏⁗c n⁇i gi n qu⁘ la con mình: 

“T⁎i bây m⁉t l⁍ ⁄n binha, 

C† gan d‥y h⁃a, b‥t b›nh đ‾a ph⁏⁕ng.  

Mình là thi‷u s⁆ m⁁ng giònb, 

R⁅i đ‣y c‟c x⁑ c m h⁖n h⁚p nhau.         2220 

Báo thù m⁘ tr n binh đao, 

Dòng mình không có ch⁈ nào dung thân!”  
31B․y con Gia-c⁏⁗c phàn nàn: 

“Há ng⁅i đ‷ chúng làm ngang th‶ này. 

D‣m c n chi ‟cc l„ đ‣y,          2225 

Em con nào ph†i m⁉t tay đi‶m đ„ng.” 

                     
a Một lũ ôn dịch ngang tàng chẳng biết phải quấy hơn thiệt gì 

cả...  
b Một thiểu số, còn địa phương là cả một vùng to lớn, thành này 

bị tàn phá thì còn nhiều thành khác đông dân... 
c Nguồn gốc sự ác, sự dữ là dâm loạn. Xưa có câu: Vạn thiện dĩ 

hiếu vi tiên, Vạn ác dĩ dâm chi thử... 
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Đo•n XXXV 

TẾ LỄ BÙU-TIÊN  

LA-CÖÜNG LÌA THẾ 

1 B‥y gi⁖ Th⁏⁚ng đ‶ phán rng: 

“Gia-c⁏⁗c hãy tr…y qua làng B⁒u-tiên, 

L„ n⁕i Tr⁖i t⁁ uy quy‵n 

Khi ng⁏⁕i ch•y tr⁆n l⁒a phi‵n Án-giao.”        2230 
2 Gia-c⁏⁗c trách nhi‹m c․m đ․u, 

Truy‵n cho con cái ph†i mau thi hành: 

“H⁌y đi c‟c t⁏⁚ng b⁎t th․n, 

Phép bùa ngo•i đ•o, d‾ đoan ng⁏⁖i đ⁖ia. 
3 B•t, l‵u, chu⁅ng, tr•i ph†i d⁖i,         2235 

Cùng nhau ti‶n t⁗i ch⁈ Tr⁖i giáng ân. 

Khi ta d‥n b⁏⁗c phong tr․n, 

Nh⁓ng ng„y đau kh⁇, nh⁓ng l․n truân chuyên.” 
4 V⁚ con cùng k‱ ch n chi‴n, 

Ng†i bùa, th․n t⁏⁚ng g⁀p đem cho ng⁏⁖i,        2240 

Đ„o ch⁄n b‴n ph※a tri‵n đ⁅i, 

D⁏⁗i tàn c⁇ th⁎, xong r⁅i k‰o đi. 

                     
a Thiên Chúa dạy cả gia đình đi đến Bửu-tiên (Béthel) để cử 

hành việc tế lễ Thiên Chúa, trước khi đi phải thanh tẩy tất cả 
những gì có tính cách dị đoan ngoại giáo. 
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5 Tr⁖i cho dân s⁔ t⁑ vi, 

Vua thì kinh kh⁌ng, dân thì hoang manga. 

Nhìn theo Gia-c⁏⁗c lên đ⁏⁖ng,         2245 

Không ai tính chuy‹n th⁌y tràn th⁇ đ⁏⁕ngb. 
* 

6 Tr†i qua bi‶t m‥y d,gn⁖⁏rt m 

Gi⁀ đ⁄ng đ‡ y‶u, gió n⁅m ti‶n lên. 

Đo„n ng⁏⁖i v⁐a t⁗i B⁒u-tiên, 

L⁏-gia t‴n c⁍ thu⁉c mi‵n Trà-nam.         2250 

Các b․y súc v t d⁐ng chân, 

Ch⁃n n⁕i su⁆i ng⁃t, c⁁ xanh c.m l‵u  
7 Gia-c⁏⁗c ch‥t đ‟ l•i nhi‵u, 

L p đ„n hi‶n t‶ Chúa Dêuc trên tr⁖i. 

Nhc l•i k⁝ ni‹m thi‶u th⁖i,          2255 

Đo•n đ⁏⁖ng gian kh⁇ đ⁏⁚c Tr⁖i đ⁙ nâng.  
8 V⁐a yên thì l•i g,gnat p 

V⁋ gi„ x⁏a gi⁋p nu⁄i n„ng La-c⁏⁕ng. 

Ma chay chôn c‥t b‴n đ⁏⁖ng, 

D⁏⁗i hàng cây c⁃d, ti‶c th⁏⁕ng ng m ngùi.        2260 
* 

9 M⁉t hôm Gia-c⁏⁗c đang ng⁅i, 

Tr⁖i cao nh:c l•i nh⁓ng l⁖i đ‡ ban 

 

                     
a Thiên Chúa phù hộ nhà Gia-cước cách đặc biệt, bằng không 

dân địa phương hợp lại chặn đánh không còn manh giáp. 
b Nước tràn lên đắp bờ cản lại, tức là chặn đánh nhà Gia-cước.  
c Chúa Dêu: Deus, tức là Thiên Chúa.  
d Một loại cây gần giống cây kè. 
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“Ch⁋c ng⁏⁕i ph⁏⁗c l⁉c d⁏ tr„n, 
10 T‴n ng⁏⁕i ch※nh th⁑c g⁃i rng Y‶t-linha. 

“Tr⁖i là ch⁌ t‷ đ•i vinh,          2265 

Ch⁋c ng⁏⁕i mi‴u du‹ tung hoành kh.p n⁕i 

Đ‶ v⁏⁕ng thi‴n h• do ng⁏⁕i, 
12 Đ‥t đai r⁉ng l⁗n, t⁑ th⁖i thu․n yên. 

Áp-ram, I-giác ch⁌ quy‵n, 

Gi⁖ đ‣y c⁍ng h⁑a l⁏u truy‵n cho ng⁏⁕i,        2270 

V„ cho d‿ng d⁂i mu⁄n đ⁖i.” 
13 Đ‶n đ‣y Gia-c⁏⁗c th‥y Tr⁖i bi‶n đi. 
11 Khâm sùng Th⁏⁚ng đ‶ huy‵n vi, 

Khai đ„n t‶ t⁒u đ‵n nghì thiên ân. 
12 B⁒u-ti‴n đ‷ ti‶ng gi⁓a tr․n,         2275 

Non mòn bi‷n c•n th⁖i danh v‧n còn. 
* 

I6 Bao gi⁖ du m⁎c d⁐ng chân, 

T⁐ đ‣y l•i ti‶n th†o tr⁏⁖ngb ph※a đ⁄ng. 

Đ‶n k⁛ sinh n⁘, La-c⁏⁕ng, 
l7 Kh⁀ kh n b„ m⁎ h‶t lòng lo toan.         2280 

Sinh trai, s†n ph⁎ ly tr․n, 
18 Hài nhi s⁆ng sót danh rng Bi‵n-mânc.  
19 La-c⁏⁕ng an t‟ng d⁃c đ⁏⁖ng, 

L⁆i v‵ Çp-tr•chd, t⁑c làng B†o-liême.  

                     
a Yết-linh: Israel. 
b Thảo trường: đồng cỏ, đồng xanh dùng nuôi súc vật.  
c Biền-mân: Benjamin. 
d Ấp-trạch: Ephrata. 
e Bảo-liêm: Bethléhem (Bê-lem). 



155 
 
 

 

20 Gia-c⁏⁗c x⁋c đ⁉ng n⁈i ni‵m,         2285 

D⁔ng bia, c…n m⁉ còn truy‵n đ‶n nay. 
21 Gia-c⁏⁗c b n vi‹c đ⁀ đ‣y, 

Ki‷m tra súc v t an bài gia nhân. 
22 Ngày kia h⁓u s⁔ xa đ⁏⁖nga, 

ß nh„ tr⁏⁘ng t⁒ l⁉ng hành gia phongb.        2290 

* 
23 Sau đ‣y danh s‟ch ch※nh t⁄ng, 

C⁌a nhà Gia-c⁏⁗c con dòng th‶ gia: 

L‹-anh v⁚ l⁗n sinh ra: 

L⁓-bình anh c†, sau là S‽-mông, 

L‸-v‾, D⁏-đ•c tinh thông,          2295 

Y‶t-kha r⁅i ti‶p Da-buông m⁉t nhà. 
24 La-c⁏⁕ng v⁚ k‶ sinh ra: 

Tr⁏⁗c l„ D⁏-ti‹p sau là Bi‵n-mân.  
25 Trà-liên h․u thi‶p hai l․n, 

C⁕-đng đ⁑a tr⁏⁗c, Ni‶p-t ng đ⁑a k‵.         2300 
26 Diên-phan n⁓ t⁗ chính thê, 

Ti‵n sinh Cát-đ•i, h u thì Ái-xang.  

M⁏⁖i hai nam t⁒ hiên ngang, 

Ra đ⁖i ⁘ t•i đ‾a ph․n M•ch-tam. 
* 

27 Cha gi„ xa c‟ch bao n m,          2305 

Gia-c⁏⁗c v⁉i v‡ đ‶n thành An-buôngc. 
                     
a Xa đường: đi xa (Chú thích của Tủ sách Nước Mặn) 
b Lữ-bình (Ruben) lăng nhăng ghẹo chọc nàng hầu Trà-liên 

(Bila) của thân phụ.  
c An-buông: Arbée. 
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C⁍ng l„ vùng đ‥t H⁓u-phonga, 

L„ n⁕i ki‵u ng⁎ t⁇ tông m‥y đ⁖i. 

Th⁏⁕ng cha g․n đ‥t xa tr⁖i, 

T⁌i thân hi‶u t⁒ t⁕i b⁖i đ⁗n đaub.         2310 
28 Sum v․y chng đ,uâl oab gn 

I-gi‟c tr m tu⁇i th‴m v„o t‟m m⁏⁕i. 
29 Sau khi thân ph⁎ qua đ⁖i, 

Án giao, Gia-c⁏⁗c ng m ngùi c⁏ tang. 
* 

                     
a Hữu-phong: Hébron nơi thung lũng Mạc-linh (Mambré). 
b Gia-cước xa cách cha già trên hai mươi năm, mẹ mất không 

thấy mặt. 
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Đo•n XXXVI 

SINH CÜ LÊP NGHIỆP  

DÒNG DÕI ÁN-GIAO 

1 Đo•n nàya chép chuy‹n gia đ›nh,b         2315 

Sinh c⁕ l p nghi‹p c⁌a chàng Án-giao. 
2 Sinh th⁖i ba v⁚ tr⁏⁗c sau, 

Nghiêng chi‵u n‶p s⁆ng tr‴n đ․u không ai. 
4 V⁚ c† sinh đ⁏⁚c m⁉t trai, 
5 V⁚ nh› ba đ⁑a r‣u m„y c⁍ng xong.         2320 

V⁚ ba m⁉t tr‱ m b⁅ng, 

C⁊ng nhau sinh tr⁏⁘ng ⁘ vùng Trà-nam. 
* 

6 Án-giao ph‟t đ•t kinh doanh, 

Ch n nu⁄i th•nh m u, nông tang d⁅i dào. 

T⁐ khi huynh đ‹ hòa nhau,          2325 

C† hai càng b⁓a sang gi„u gia t ng. 

Anh em không th‷ s⁆ng g․n, 

V› đ⁅ng c⁁ ch t hng ngàn bò chiên. 

                     
a Đoạn này tác giả không ghi danh sách con cháu Án-giao như 

Kinh thánh, mà chỉ viết những điểm chính và tổng quát việc 

lập thành một dân tộc. 
b Những số câu, linh mục Phao-lồ Qui (1885) ghi tượng trưng 

cho đủ như Kinh thánh. 
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7 Án-giao quy‶t đ‾nh tách riêng, 
8 Gia đ›nh súc v t đ‶n mi‵n Di-yên.         2330 
9 Nh⁖ ⁕n t⁇ ph⁎ nhân hi‵n, 
10 Đ‾nh c⁏ đ‣u c⁍ng ⁕n thi‴ng h⁉ phù. 
11 C⁌a đ⁖i, th‶ l⁔c c⁀ d⁏, 
12 Nh⁏ng đi‵u đ•o đ⁑c t‣m t⁏ xa d․n. 

Đ⁖i con ch‼ bi‶t tr․n gian,          2335 

Đ⁖i ch‟u nh‣n ngh‽a l•i càng m⁖ lu. 
15 Sinh c⁏ theo lu t giang h⁅, 
16 M•nh  n y‶u ch‶t, cõi b⁖ tóm thâu. 
17 Đ‾a ph⁏⁕ng b⁉ l•c đ•p nh․u, 
18 Dân nào s⁆ng sót r⁐ng sâu lánh nàn.        2340 
19 Án-giao cháu n⁉i đ․y đ„n, 
20 Ng⁏⁖i nào võ ngh‹ c⁍ng trang anh h⁊ng. 
21 G⁏⁕m đao c„ng l⁋c t⁏ng b⁐ng. 
22 M⁈i ng⁏⁖i đ‵u chi‶m m⁉t vùng 23phì nhiêu.  
24 C⁍ng nh⁏ ng⁃n sóng 25 th⁌y tri‵u,         2345 
26 Tr⁘ nên lãnh chúa 27 binh nhi‵u 28 d‣n đ⁄ng. 
29 Bi‴n c⁏⁕ng 30 m⁘ r⁉ng t⁑ tung, 
31 Phân quy‵n 32 cai tr‾, 33 lo•n trong 34 gi.iàogn c  
35 Tr†i qua l‾ch s⁒ 36 v․n xây, 
37 Th ng tr․m ch‶ đ⁉ 38 l•i g․y b‟ v⁏⁕ng.        2350 
39 Đ‟nh nhau 40 x⁏⁕ng ng p chi‶n tr⁏⁖ng, 
41 T p trung quy‵n l⁔c 42 m⁘ đ⁏⁖ng qu⁆c gia. 
43 V‵ sau th⁆ng nh‥t san hà, 

L p thành m⁉t n⁏⁗c g⁃i là Yên-đ⁄nga. 

                     
a Yên-đông: dân Idumée (do biệt hiệu của Án-giao, (Esau) là 

Edom (người thích ăn cháo đậu đỏ). 
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Đo•n XXXVII 

CỐT NHÕC TÖÜNG TÀN  

BẮT EM ĐEM BÁN 

 

 

1 Gia-c⁏⁗c đ⁖i s⁆ng kh‟c h⁕n         2355 

Tin v„o Th⁏⁚ng đ‶ ngu⁅n ⁕n sinh t⁅na. 

L⁋c n„o c⁍ng nh,c cháu con 

Thu n thiên vi b†n, hòa nhân vi c․n.  
2 N⁀i qua D⁏-ti‹pb đang xu‣n, 

Th⁏⁖ng theo anh l⁗n đi ch n c‟c b․y.        2360 

Th‥y g› c⁍ng m‟ch cha hay, 

Ghe phen Gia-c⁏⁗c la r․y các anhc. 
3 D⁏-ti‹p tính n‶t hi‵n lành, 

Cha s.m áo m⁗i cùng tin c y nhi‵u 
4 Các anh th‥y k‱ đ⁏⁚c yêu          2365 

Đem l‿ng ghen gh‰t, ra chi‵u r′ phân. 
                     
a Hai lối sống của anh em song thai này khác xa nhau: Án-giao 

theo đời, đem nhân lực ra lập nghiệp, còn Gia-cước theo đạo 

lấy thiên lực làm nền tảng để sinh tồn. 
b Dư-tiệp: Joseph, con Gia-cước do bà vợ La-cương (Rachel) 

sinh ra. 
c Các anh Dư-tiệp rất ghét cái tật hay mét thét, đã vậy mà cha 

già còn thương riêng. 
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5 T  hi‵m càng l⁋c c„ng t ng. 

Nh‥t là m‥y chuy‹n lng nhng chiêm baoa. 
6 Rng: “Khi mùa g,t đ․ub t 

Chúng ta h‶t th†y k‰o nhau ra đ⁅ng,        2370 
7 M⁈i ng⁏⁖i bó lúa v⁐a xong, 

B⁀ ch⁏ huynh th†y bao vòng bó tôi. 

S‥p mình xu⁆ng l•y hn hòi, 

B⁀ t⁄i đ⁑ng thng gi⁓a tr⁖i hiên ngang.” 
8 “Chú m․y bá láp bá xàm,          2375 

Các anh th․n ph⁎c m․y làm vua sao ? 

Coi ch⁐ng cái th⁑ chiêm bao, 

Có ngày ph†i bi‶t th‶ nào tr”.ng đen 
9 L․n kia, D⁏-ti‹p l•i thêm: 

“Tôi còn th‥y rõ m⁉t đi‵m chiêm bao,        2380 

Nh t, nguy‹t, m⁏⁖i m⁉t ngôi sao, 

V․y quanh tr⁏⁗c m”.iôt y•l u․đ u‥hk t  
10 Gia-c⁏⁗c: “Vô lý quá r⁅i, 

L′ nào cha m″ ho,hna các i⁖ht c 

S‥p mình l•y đ⁑a h u sanh ?”          2385 
11 Vi‹c này thêm c⁗ đ‹ huynh b‥t hòa. 

Còn riêng ý ki‶n ng⁏⁖i cha, 

T⁏⁕ng lai kh⁄ng bi‶t x†y ra th‶ nào. 
* 

12 C‟c anh ch n v t v,ng lâu 

Cha già nóng ru⁉t lo âu nhi‵u đi‵u.         2390 

                     
a Cộng thêm mấy chuyện chiêm bao của Dư-tiệp, làm cớ thúc 

đẩy việc huynh đệ bất hòa. 
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13 Bèn kêu D⁏-ti‹p thân yêu: 

“Con tìm chúng nó c,mêik-‽S u‵l m 
14 Đ‶n th m xem c⁀ b›nh y‴n, 

Các b․y súc v t có tuy‵n v″n ch ng ?” 

Đ⁏⁖ng xa D⁏-ti‹p sn sàng,          2395 

Hi‹p-long b⁁ l•i nh.m đ„ng S‽-kiêm  
15 Đ‶n n⁕i, b⁆n phía im lìm, 

D⁏-ti‹p b⁆i r⁆i, l⁉i t›m đ⁀ đ‣y.  
16 G,yàb ⁁t ,⁉l hnàh i⁖⁏gn p 

H⁃ rng có th‥y s⁗m mai đo„n ng⁏⁖i,        2400 
17 Lùa chiên v‵ phía cu⁆i đ⁅i, 

T⁑c v⁊ng Đ⁄n-th•nha l„ n⁕i c⁁ nhi‵u, 

D⁏-ti‹p thng đ‶n m⁎c tiêu 
18 Các anh trông th‥y, 19bàn li‵u v⁗i nhau: 

“Kìa thng m⁉ng m‾ t․m phào,         2405 
20 T⁎i mình bóp c⁇ ném vào h⁆ sâu, 

Phao tin muông sói v t đ․u, 

Th‶ là h‶t chuy‹n chiêm bao b⁔c mình.” 
21 B‥y gi⁖ anh c† L⁓-bình, 

Có lòng mu⁆n c⁑u bèn lên ti‶ng rng:        2410 
22 “Không nên làm chuy‹n sát nhân, 

K‱o r⁅i lâm h⁃a máu oan kh⁆n cùng. 

Th„ qu ng xu⁆ng gi‶ng cho xong.” 

L⁓-bình nói v y, d⁔ phòng c⁑u em. 
* 

                     
a Đôn-thạnh, la ngữ Dothain, một đồng bằng cách Samaria lối 

mười hai dặm. 
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23 D⁏-ti‹p m⁗i t⁗i g․n bên,          2415 

Các anh túm c⁇ l⁉t xiêm áo ngoài. 
24 L⁄i đ․u xô xu⁆ng gi‶ng kh⁕i, 

Khóc la mi⁆gn ⁃h ,cóhk c  n c⁕m. 
25 Đ„ng xa m⁉t b⁃n lái buôn, 

Xu‥t t⁐ Giao-l p nhm đ⁏⁖ng Gi‶p-tô.        2420 

L•c đ„ h„ng ch⁎c t†i đ⁅, 

Nh⁍ h⁏⁕ng, m⁉c d⁏⁚c, v†i s⁅, qu‶ khâu. 
26 B‥y gi⁖ D⁏-đ•c b„y đ․u: 

Gi‶t em b⁁ đ⁀i, ‟c n„o l⁗n h⁕n. 
27 Chi bng bán quách cho xong,         2425 

L‥y ti‵n  n nh u, s⁆ng còn m? ia c 

Anh em đ⁅ng ý vi‹c này, 

L‟i bu⁄n đ⁀n l•i, kèo nài giá mua. 
28 Tính ti‵n hai ch⁎c là v⁐a, 

Ti‵n trao ch‟o m⁋c, l‟i đ⁏a l‴n đ⁏⁖ng.        2430 

D⁏-ti‹p kêu khóc th†m th⁏⁕ng, 

Đ„nh sang n⁏⁗c Gi‶p, qu‴ h⁏⁕ng đ⁑t lìa.  
29 L⁓-bình xong vi‹c tr⁘ v‵, 

Tìm em không đ⁏⁚c, d․m d‵ khóc than. 
30 Mng b․y em ác, làm ngang,         2435 

T⁌i quy‵n anh c†, s⁆ng l„m sao đ‣y! 
* 

31 Gh‴ thay, c‟i l⁍ ‟c này, 

L‥y ‟o D⁏-ti‹p b⁄i đ․y máu dê. 
32 Sai ng⁏⁖i h⁆i h† mang v‵, 

D⁆i rng h⁃ g0442         .yàn oá ehk nêb p 
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Nh⁏ng m„ kh⁄ng bi‶t c⁌a ai ? 

Gia-c⁏⁗c nhìn bi‶t l‿ng đ․y xót xa: 
33 “Đ⁋ng r⁅i, t‥m áo con ta, 

B‾ b․y thú d⁓ đ‡ tha ph⁏⁕ng n„o!” 
34 Cha già than khóc xi‶t bao,         2445 

V t mình, x‰ ‟o, đ⁗n đau l‣u ng„y. 
35 C† nhà h‶t s⁑c gi†i khuây, 

Nh⁏ng ng⁏⁖i v‧n nói: “Ki‶p này b⁁ đi.” 

M‾t m⁖ t⁐ bi‹t, sinh ly, 

T‥m lòng ph⁎ t⁒ có gì n0542         .n⁕h gn 
* 

36 Lúc ‥y, thì b⁃n lái buôn, 

D⁏-ti‹p đem bán th‾ tr⁏⁖ng Gi‶p-tô. 

Th‥y chàng m,⁄gn i⁄hk i⁍m t 

Bng-phana đ⁏⁕ng ch⁑c tr„o đ⁄, mua v‵. 

Bt làm nô l‹ h․u k‵,           2455 

Khi thì sai v.yâc i⁗⁏t ‹ht c⁋l ,t 

                     
a Bằng-phan: La ngữ Putiphar, một võ quan cao cấp trong triều 

đình Phan-vương (Pharaon). 
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Đo•n XXXVIII 

THANH-MAI ĐỐT SỐNG  

KỲ LÄ SONG THAI 

 

1 Chuy‹n đ⁖i l,m cái lá lay 

Tr⁏⁘ng th„nh, D⁏-đ•c tách b․y anh em. 

Theo ng⁏⁖i b•n thi‶t Hi‶u-liêma  
2 T•i đ‣y lui t⁗i, đ⁏⁚c quen m⁉t nàng,        2460 

G⁆c ng⁏⁖i c⁍ng ⁘ Trà-nam, 

Xuân-anhb tên g⁃i, s.t c․m sánh vai 
3 Th⁏⁕ng nhau bao qu†n d,iàd m 

N m sau sinh m⁉t con trai đ․u lòng. 

Đ5642          ,cgnol-nàH ‱rt noc nêt t 
4 Ti‶p theo đ⁑a n⁓a, t‴n th⁏⁖ng H⁅-n ngd. 
5Cu⁆i l‿ng c⁍ng m⁉t tr‱ nam,  

S⁏-lae danh t⁉c, gia trang h⁏ng th⁖i. 
6 Bao n m trong kho†ng đ‥t tr⁖i, 

Gi„ đi ‣m c†nh, tr‱ vui d⁏⁕ng tr․n.         2470 

                     
a Hiếu-liêm: Hiran.   
b Xuân-anh: Sue, 
c Hàn-long: Hero. 
d Hồ-năng: Onan.   
e Sư-la: Sela. 
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Hàn-long đ‶n tu⁇i tr⁏⁘ng thành, 

D⁏-đ•c lo v⁚, c⁏⁗i nàng Thanh-maia. 
7 Nh⁏ng ch„ng c⁏⁖ng lo•n, b•c bài, 

Cho n‴n đo†n m•ng b⁘i tay ông Tr⁖i. 
8 Vì tuân thói t⁎c gi⁆ng nòi,          2475 

H⁅-n ng em k‶, n⁆i đ⁖i ch‾ dâub. 

Chàng bu⁅n san s‱ m,u․d c 
9 Ngh‽ m›nh v⁄ h u m„ đau n⁈i lòng. 

M‥y phen ch n g⁆i m.gn⁆n n 

Nh⁏ng đ⁏⁖ng hòa h⁚p v⁚ ch⁅ng th› ng n.        2480 
10 Lu t Tr⁖i ch⁆ng l•i sao đang, 

Nên Tr⁖i d⁑t s⁆ H⁅-n ng ⁘ đ⁖i. 
11 Khuyên dâu, D⁏-đ•c có l⁖i: 

Cung phu, cung t⁒, con th⁖i chng may.  

V‵ n⁏⁕ng cha m″ qua ngày,          2485 

Ch⁖ S⁏ la l⁗n, sau này s′ hay. 

D⁏-đ•c ch‶t m‥t hai trai, 

N‴n e đ⁑a út xuôi tay, tuy‹t dòng. 

Thanh-mai t⁐ giã nhà ch⁅ng, 

Tr⁘ v‵ cha m″, ch⁖ mong cu⁉c đ⁖i.         2490 
* 

12 Bu⁅n trông v t đ⁇i sao d⁖i, 

D⁏-đ•c v⁚ ch‶t, l‱ loi tháng ngày  

                     
a Thanh-mai: Thamar. 
b Phong tục cổ của dân này, nếu người anh có vợ không có con 

mà chết, thì em trai kế đó phải lấy chị dâu nối dòng cho anh. 
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Hi‶u-liêm b•n c⁍ v‡ng lai, 

B‴n trong đ„m đ•o, vi‹c ngo„i ch n nu⁄i.  
13 Đ⁏⁖ng làng k‱ t⁗i ng⁏⁖i lui,         2495 

H⁃ đ⁅n D⁏-đ•c hay ch⁕i x⁀m này. 
14 Thanh-mai trâm gi,t, l⁏⁚c cài 

L‥y kh n bao m.ahn m⁍hn i„d o‟ ,t 

Chi‵u chi‵u ra đ⁑ng ngã ba, 
15 M⁉t h⁄m D⁏-đ•c ng⁙ l„ g‟i ch⁕i.         2500 
16 Đ‶n g․n trao đ⁇i m‥y l⁖i: 

Đ‴m nay n„ng đ‶n v⁗i t⁄i đ⁏⁚c nào ? 

“Xin ngài chút l⁉c cho đ„o ?” 
17 “M⁉t con chiên béo s′ trao cho nàng.” 

“Đ⁏⁚c r⁅i, nh⁏ng v t làm bng,         2505 

Khi đem chi‴n đ‶n s′ hoàn l•i cho ?” 
18 “V y nàng hãy ch⁃n m⁀n đ⁅ ?” 

“Th⁏a xin nh‧n xuy‶n g y t⁐ tay ông.” 

C⁌a tin D⁏-đ•c giao xong, 

Cùng nhau m⁉t gi‥c vu s⁕n đ‴m tr⁏⁖ng.        2510 

Canh gà v⁐a gáy h⁐ng đ⁄ng, 

Nàng v‵ s⁆ng c†nh góa ch⁅ng nh⁏ x⁏a. 

B⁘i cha ch⁅ng c⁑ d⁆i l⁐a, 

'Kh⁄ng cho trai ⁋t đ‶n đ⁏a nàng v‵. 

M⁉t phen m⁏a gi⁀ n5152          ,‵n gn 

R⁅i ra ai bi‶t l⁙ b‵ duyên ai! 
* 

20 N⁀i qua D⁏-đ•c r•ng ngày, 

Sai đem chi‴n đ‶n t n tay cho nàng. 
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C⁌a tin xin l•i đ„ng ho„ng, 

Nh⁏ng ng⁏⁖i kia ki‶m m‥y l․n không ra.         2520 
21 Đ⁀n ng⁏⁖i qua l•i ngã ba, 

H⁁i th m k  n⁓ h⁄m qua đ‣u r⁅i? 
22 Rng đ‣y kh⁄ng c⁀ g‟i ch⁕i, 

Dân làng ch‥t phác su⁆t đ⁖i l„m  n. 

Tr⁘ v‵ thu t l•i rõ ràng,          2525 

D⁏-đ•c d⁑t kho‟t c⁀ n„ng hay ch ng.  
23 Đem chi‴n b⁁ l•i gi⁓a đ„ng, 

K‱o đ⁖i mai m‼a “đi‶m đ„ng đ„n ông.”  

Ph․n tôi sòng phng th t lòng, 

Ng⁖ đ‣u b‥t trc tìm không g0352        .gnàn p 
24 Th⁖i gian sau đ⁀ ba tr ng, 

Ti‶ng đ⁅n trong x⁑ chuy‹n nàng Thanh-mai.  

Góa ch⁅ng mà l•i có thai, 

Dâu ông D⁏-đ•c, có ai mà t⁅i! 

D⁏-đ•c c†m th‥y h⁇ ng⁏⁕i,          2535 

B†o đem đ⁆t s⁆ng, sai ng⁏⁖i d‧n đi. 
25 Nàng dâu bày t⁁ th‾ phi: 

Nh‧n xuy‶n và g y, v t ni làm bng. 

Đ„n ⁄ng n„o đ‡ gi⁀ tr ng, 

Mà tôi thai nghén, ngay gian xét giùm!         2540 
26 D⁏-đ•c ,t ph†i r⁂ h⁕n 

T•i m›nh đ‡ h⁑a mà không gi⁓ l⁖i.  

S⁏-la c⁍ng tr⁏⁘ng thành r⁅i, 

Ng•i rng nó ch‶t, buông trôi vi‹c này. 
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Con dâu t⁑c lý ra tay,           2545 

Công bng đ‿i h⁁i, m⁉t bài h⁃c đau! 
* 

27 B†o t⁅n nòi gi⁆ng l„m đ․u, 

Thanh-mai th.ng n⁏⁗c c⁖ cao c⁍ng t„i 

V⁐a khi mãn nguy‹t, song thai, 

M⁉t trong hai đ⁑a ló tay ra ngoài.        2550 
28 Bà m⁎ li‵n c⁉t s⁚i dây, 

Nh⁏ng r⁅i nó l•i rút tay tr⁘ vào. 
29 Đ⁑a sau mà l•i đi đ․u, 

Đ.yah ia u․m ⁕c ,at›il-nahP nêt t 
30 Dã-lânb l„ đ⁑a th⁑ hai,          2555 

T⁑c l„ đ⁑a có s⁚i dây bu⁉c vào. 

                     
a Phan-liệt: Pharès. 
b Dã-lân: Zarah. 
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Đo•n XXXIX 

BẼ MẶT HỒ LY  

TUỔI XANH LÅM NÄN 

 

1 Nh,c qua tri‵u đ•i Pha-raoa 

Quy‵n cao n⁏⁗c Gi‶p, c⁌a gi„u d‣n đ⁄ng.  

Bng-phan thái giám trào công, 

Đ‡ mua D⁏-ti‹p trông nom trong ngoài.        2560 
2 Nh⁖ Tr⁖i đ⁉ m•ng chàng trai, 

Đ⁏⁚c nhi‵u tín c…n v⁗i t„i đ†m đ⁏⁕ng  
3 S⁆ng trong may m.n kh‟c th⁏⁖ng 

C‟c quan c⁍ng th‥y có ⁕n ch⁏ th․n. 
4 V⁐a lòng thái giám Bng-phan,         2565 

Trao cho D⁏-ti‹p gia đ›nh qu†n cai  

Hàng hàng tôi t⁗ gái trai, 

Tuân theo ch‼ d‧n c.t sai vi‹c làm 
5 S⁆ng trên nhung l⁎a giàu sang, 

Nh⁏ng ri‴ng D⁏-ti‹p đ•o tâm hn hòi.        2570 

Luôn luôn th⁖ kính ông Tr⁖i, 

V⁏u nh‣n b‥t kh†, gi⁋p đ⁖i thí công. 

                     
a Pharao: Bản cũ là Phan-trào, hay Phan vương, vua cai trị xứ Ê-

giếp-tô. Linh mục Phao-lồ Qui đổi ra Pha-rao. 
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Nh⁖ đ‣y d‣n Gi‶p đ⁏⁚c ⁕n, 

Ch n nu⁄i ph‟t đ•t, ru⁉ng đ⁅ng phì nhiêu.  
6b Xuân xanh m⁉t v‱ yêu ki‵u,         2575 

Có th⁐a t„i tr※, đ⁏⁚c nhi‵u m‶n th⁏⁕ng.  

Bng-phan kính n‷ tr m đ⁏⁖ng, 

D⁏-ti‹p v‧n s⁆ng khi‴m nh⁏⁖ng, l‸ nghi. 
7 Gian nan là l′ huy‵n vi, 

Đ⁆t nung cu⁉c s⁆ng đ‷ tri đ‟ v„ng.         2580 

Nhà quan m⁉t b c phu nhân, 

Ën ngon m.yl ⁆h nàm ⁘m m‥ c  

Ng,m xem D⁏-ti‹p xuân thì 

M„y r‣u d‽nh ng⁉, t⁏⁗ng đi h„o h⁊ng. 

Lng l⁕ xao đ⁉ng loan phòng,         2585 

Nào ng⁖ sen chng h⁕i b⁊n v‥n v⁏⁕ng. 
8 B…m bà: “Thiên h• ng⁍ th⁏⁖ng, 

T⁄n ti đng c‥p m⁗i h⁕n th⁋ c․m. 

Ch⁓ rng v•n ác chi dâm, 

Hoàng thiên h⁓u nhãn, thi‹n tâm g0952         .hnàl p 
9 V⁆n t⁄i đ⁏⁚c giúp nhà quan, 

Đ⁏⁚c lòng tín nhi‹m, đ†m đang trong ngo„i.  

L′ nào b⁉i ch⁌ ph†n th․y, 

Tr⁖i cao kh⁄ng đ‷ m•ng này ng⁅i yên.” 
* 

10 H⁅ ly gh‰t đ•o thánh hi‵n,          2595 

Phu nhân ch‼ bi‶t đi‴u thuy‵n, tây thi. 

T⁛ bà kh†y khúc mê ly, 

Chàng trai ch⁆ng l•i chng đi chung đ⁏⁖ng. 
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11 Ngày kia d⁃n d″p th⁏ phòng, 

M⁉t m›nh D⁏-ti‹p ngoài trong vng ng⁏⁖i.         2600 

Phu nh‣n đ⁉t nh p t⁏⁕i c⁏⁖i, 
12 Mt nh›n l⁏u luy‶n buông l⁖i tr ng hoa.  

D⁏-ti‹p v⁉i v‡ b⁏⁗c ra, 
13 Áo choàng b⁁ l•i, quan bà h⁇ ng⁏⁕i. 
14 Kêu lên: “Tôi t⁗ đ‣u r⁅i,          2605 

Đ‶n đ‣y ch⁑ng ki‶n th⁑ ng⁏⁖i o‟i o m.  

Quan ông tin c y bao n m, 

Bây gi⁖ nó ph†n, đ‿i nm gi⁏⁖ng loan. 
15 Tri hô, nó b⁁ áo choàng, 

Kinh t‣m t‟ng đ⁘m thoát thân ra ngoài.”        2610 
16 Quan bà ra mht tng ngay, 

Ch⁖ ch⁅ng v‵ t⁗i t⁁ bày khúc nôi. 

“Áo này ông rán mà coi, 

C⁌a tên Hy-báa làm tôi nhà này. 
17 B⁘i ông tin nó trí tài,          2615 

Phú giao s⁔ vi‹c qu†n cai c⁒a nhà. 

Ai ng⁖ gi⁘ th⁀i tr ng hoa, 

Đ‼a đeo cng h•c, x‥u xa d⁏⁖ng nào. 
18 Tôi la lên, nó b⁄n đ„o, 

Áo này b⁁ l•i, xin giao làm bng.”         2620 
19 Quan ông nghe v⁚ phàn nàn, 

N⁇i c⁕n gi n d⁓ chng ph․n xét suy. 

                     
a Hy-bá: La ngữ Hebroeus, tên dùng gọi sắc tộc do thủy tổ Hiền-

bằng (Heber) cháu của Sâm (Sem), sinh ra dòng dõi Bá-lâm 
(Abraham). 



172 
 
 

 

20 B,t đem t⁆ng ng⁎c t⁑c thì 

D⁏-ti‹p b›nh t‽nh b⁏⁗c đi v„o t⁊. 
21 Ng⁏⁖i ngay, Th⁏⁚ng đ‶ h⁉ phù,         2625 

Khi‶n quan giám ng⁎c c y nh⁖, m‶n th⁏⁕ng.  
22 Giao quy‵n coi sóc tù nhân, 

Gi⁓ gìn tr t t⁔, b†o t⁅n an ninh. 
23 D⁏-ti‹p đ⁆i x⁒ hi‵n lành, 

C‥p trên c†m đ⁑c, ph•m nhân m‶n tài.        2630 
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Đo•n XL 

THÙ TÀI ĐOÁN MỘNG  

ĐIỀM ØNG NGÕC TRUNG 

1 M⁉t ngày vào ti‶t hoa khaia 

Pha-rao h• l‹nh giam hai c n th․n. 
2 M⁉t ng⁏⁖i ch⁏⁗c t⁒u chi quan, 

Ng⁏⁖i kia qu†n thi‹n, l⁈i l․m vi‹c công. 

Đ⁏a v„o ng⁎c th‥t nh⁆t chung,         2635 
3 V⁗i ch„ng D⁏-ti‹p, oan ⁏ng ch⁏a t⁏⁖ng. 
4 Ph․n ông giám ng⁎c tin dùng, 

Giao cho D⁏-ti‹p lo l⁏⁖ng nh‾ quan. 
5 H  đi, thu l•i, đ⁄ng t„n, 

Có l․n hai v‾ đ‴m nm chiêm bao.         2640 

Bu⁅n vui không bi‶t th‶ nào, 

M⁈i ng⁏⁖i có v‱ ph⁕ ph„o, ‣u lo. 
7 Sáng ra, th‥y h⁃ b⁕ th⁖, 

D⁏-ti‹p g•n h⁁i c n do gây phi‵n ? 
8 Rng: “Chiêm bao th‥y m⁉t đi‵m,         2645 

Nh⁏ng kh⁄ng đo‟n đ⁏⁚c d⁓ hi‵n ra sao”. 

                     
a Tiết hoa khai: Mùa trổ hoa tức mùa xuân, do câu hát cổ: Hoa 

khai hề mãn địa, Tri xuân giả thế nhân (Thấy bông hoa trổ 
khắp nơi, Người ta biết mùa xuân tới). 
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D⁏-ti‹p: “Th⁏⁚ng đ‶ nhi‹m m․u, 

N‶u không soi sáng ai h․u gi†i ra. 

Quí ngài ch‾u khó k‷ qua, 

Tôi hân h•nh bi‶t đ‷ mà c†m thông”.        2650 
9 T⁒u tào: “Tôi th‥y gi⁓a đ⁅ng, 
10 C‣y nho ba nh‟nh đ⁕m b⁄ng tr‟i nhi‵u. 
11 Tôi c․m t⁒u b‟t v⁏⁕ng tri‵u, 

H‟i nho ‰p r⁏⁚u h⁅ng đi‵u dâng vua”. 
12 D⁏-ti‹p th․m nguy‹n thi‴n c⁕,         2655 

Gi⁋p m›nh đo‟n m⁉ng cho v⁐a t⁏⁕ng lai. 
13 Rng: “Đây mãn h•n ba ngày, 

Vua cho ph⁎c ch⁑c đ⁌ đ․y b⁇ng l⁏⁕ng.” 
l4 Khi n„o quan đ⁏⁚c b›nh th⁏⁖ng, 

Nh⁗ t‣u ho„ng th⁏⁚ng minh t⁏⁖ng vi‹c tôi.        2660 
15 G⁆c ng⁏⁖i Hy-bá n⁇i trôi, 

Đ‶n đ‣y c⁏ ng⁎ b‾ r⁕i ng⁎c này. 

L⁈i l․m ch⁏a c⁀ nh⁋ng tay, 

B•o quy‵n ‟p đ."c nànm yagn gnòl ,t 
16 Thi‹n-tào nghe lu n c⁀ c n,         2665 

Nên nh⁖ D⁏-ti‹p giúp bàn m⁉ng cho: 

“Đ⁉i đ․u ba thúng bánh to, 
17 Th⁋ng tr‴n đ⁌ m⁀n th⁕m tho, ngon l„nh.  

Chim tr⁖i đ‟p xu⁆ng c⁏⁗p  n, 

Không còn gì c†, hi‵n ch ng đi‵m này?”        2670 
18 D⁏-ti‹p: “... Ý ngh‽a nh⁏ v․y, 

Còn ba ngày n⁓a vua hài t⁉i quan, 

 



175 
 
 

 

19 R⁅i đ⁏a ra ch⁆n pháp tràng, 

Treo thây, di‵u qu• đ‶n giành nhau  n. 

Ba ng„y c ng thng tinh th․n,         2675 

M⁉t b„i đ‾nh m•ng, hai quan vui bu⁅n. 
20 Đ⁋ng ng„y v•n th⁃ qu‣n v⁏⁕ng, 

Pha-rao m⁘ y‶n, tr„o đ⁏⁖ng liên hoan. 
21 L‹nh ra ph⁎c ch⁑c t⁒u quan, 
22 Thi‹n quan k‶t ‟n, treo th‣n ngo„i đ⁅ng.        2680 

Y l⁖i nói tr⁏⁗c ba hôm, 

Ch„ng trai D⁏-ti‹p ng⁅i mong tin lành. 

“Bu⁅n thay, th‶ thái nhân tình, 

Tr‟ch quan ch⁏⁗c t⁒u ph⁅n vinh qu‴n ng⁏⁖i. 
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Đo•n XLI 

VÖÜNG MỘNG KHAI THÔNG  

ĐËNG QUANG DÖ-TIỆP 

1 Hai n m sau đ⁀ qua r⁅i,          2685 

Pha-rao nm m⁉ng: c†nh tr⁖i n.ng trong 

Nh„ vua nh›n d⁏⁗i dòng sông, 
2 B†y con bò cái m p tròn l⁉i lên. 

K‰o nhau  n đ‟m c⁁ m‵m, 
3 B⁈ng nhiên l•i th‥y tr⁅i lên b†y bò.         2690 

H›nh th⁊ đ⁀i kh‟t g․y gò, 
4 Đu⁇i theo nu⁆t b†y bò to chng còn. 

Pha-rao s⁔c t‼nh gi‥c n⁅ng, 
5 R⁅i nm ng⁌ l•i, th‥y đ⁅ng c⁁ khô. 

M⁃c lên b†y gié lúa no,          2695 

Lc l⁏ trong gi⁀ s⁘n s⁕ nn.o gn 
6 Ti‶p theo b†y gié lúa cn, 

M⁃c lên lép x″p, úa vàng héo khô. 
7 Nu⁆t luôn b†y gié lúa no, 

Pha-rao th⁑c gi‥c, âu lo trong lòng.         2700 

Nhìn ra tr⁖i đ‡ h⁐ng đ⁄ng,  
8 Vua bèn tri‹u t p h⁉i đ⁅ng bói khoa. 
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Nh⁓ng nhà thu t s⁆, huy‵n gia, 

Chi‴m tinh, đo‟n m⁉ng c† và Gi‶p-tô. 

Nhà vua thu t l•i m⁉ng c⁕,          2705 

Yêu c․u đo‟n gi†i c n do t⁏⁚ng đi‵m. 

Tung ra d‾ch t⁏⁚ng, qu‱ ki‵n, 

L⁎c hào, thái ‥t, c⁒u huy‵n, đ•o gia. 

Ng⁏⁖i n„o c⁍ng chng bàn ra, 
9 Cu⁆i c⁊ng ch⁏⁗c t⁒u trào ca t‥u trình:        2710 
10 “Tr⁏⁗c đ‣y th․n b‾ ng⁎c hình, 

M⁉t mình chiêm m⁉ng, v n mình ra sao. 
11 Đ⁅ng th⁖i qu†n thi‹n chiêm bao, 

C⁍ng lo s⁆t ru⁉t, lao đao n⁈i lòng. 
12 C⁀  ng⁏⁖i Hy-bá nh⁆t chung,         2715 

Nh⁖ Tr⁖i, ti‴n đo‟n ki‶t hung, đ•i tài. 
13 M⁃i l⁖i ti‴n đo‟n kh⁄ng sai, 

Hôm nay v⁎t nh⁗, trình bày long nhan.”  
14 Pha-rao c‥p t⁆c l‹nh ban, 

Cho v⁖i D⁏-ti‹p tri‵u đ›nh t⁏⁖ng tri.         2720 

D⁏-ti‹p thay đ⁇i xiêm y, 

Tóc râu ch†i chu⁆t, tri‵u nghi ⁑ng h․u. 

Ch„ng trai đ⁑ng gi⁓a sàn ch․u, 
15 Chung quanh v n v⁂, Pha-rao m⁘ l⁖i: 

“Tr‧m nghe t„i tr※ nh„ ng⁏⁕i,          2725 

V› đ‣y đi‵m m⁉ng kh⁄ng ng⁏⁖i đo‟n ra.”  
16D⁏-ti‹p: “Th․n chng tài ba, 

Nh⁖ ⁕n Th⁏⁚ng đ‶ chính tà chi‶u soi”.  
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l7 Th⁏⁚ng hoàng thu t l•i đ․u đu⁄i 
18 Bò th⁖i 19 g․y béo, 20 lúa th⁖i 21 lép, no.        2730 
22 Nm trong s⁆ b†y, 23 huy‵n đ⁅, 

Cu⁆i màn hung di‹t c‟t c⁕ ho„n to„n. 
24 Ch⁏a ai gi†i đ‟p r⁂ r„ng, 

Nh⁖ ng⁏⁕i c†m ⁑ng; linh th․n đo‟n ra” 
* 

25 Tâu rng: “L⁏⁙ng m⁉ng đ⁅ng hoà,        2735 

B„n tay Th⁏⁚ng đ‶ tr†i qua mi‵n này.  
26 B†y no liên ti‶p t⁗i đ‣y, 

B†y n m sung t⁋c, ru⁉ng cày vun bông.  
27 B†y lép ti‶p n⁆i sau cùng, 

B†y n m đ⁀i k‰m, c‟nh đ⁅ng khô khan.”         2740 
28 D⁏-ti‹p k‶t lu n l⁖i bàn: 
29 “Th⁖i k⁛ n⁏⁗c Gi‶p b†y n m đ⁏⁚c mùa.  

B†y n m ti‶p đ⁀ kh⁄ng m⁏a, 
30 Đ⁅ng khô c⁁ ch‟y, d‣n c⁏ kh⁆n cùng. 

C⁕ h„n r‟ch r⁏⁗i lung tung          2745 
31 Toàn dân quên thu⁘ v„ng son tr⁏⁗c này. 
32 Hai đi‵m bò, lúa k‷ đ‣y, 

Thi‴n c⁕ chc ch”.n nay mai ⁑ng hành  
33 Th․n dâng m⁉t b†n đi‵u tr․n: 

“B‹ h• c⁒ m⁉t đ•i th․n kh† n ng.         2750 

M⁏u đ⁅ t‶ th‶ an bang, 
34 Thn gn⁓hn p⁀g uht ⁏d gn m tr⁋ng m⁊a.  
35 Thành nào c⁍ng c⁀ l‹nh vua, 

L p kho d⁔ tr⁓ d⁏ th⁐a l⁏⁕ng n⁄ng. 
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36 Đ‷ nuôi dân lúc b•ch đ⁅ng,         2755 

Ch‰n c⁕m b‟t ch‟o đ⁙ l‿ng c⁕n nguy.” 
37 Đi‵u tr․n v•ch rõ th‾ phi, 

Pha-rao ch‥p thu n, th⁔c thi k‾p th⁖i. 

Bá quan không ch⁃n đ⁏⁚c ng⁏⁖i, 

T„i cao th› c⁀, đ⁑c tr⁖i thì không.         2760 
38 V⁂ v n t‵ t⁔u sân r⁅ng, 

Nhà vua tuyên phán: “Theo l‿ng ch⁏ khanh  

Khó tìm tam đ•ta chi nhân, 

Ngo•i tr⁐ D⁏-ti‹p linh th․n ch⁘ che. 
39 Đi‵u tr․n, tr‧m đ‡ ch‣u ph‴,         2765 

Kh⁄n ngoan nh⁏ th‶, ai đ‵ ngh‾ h⁕n.  
40 Tr‧m nay đ,n‵yuq iao i⁃m t 

V„o tay D⁏-ti‹p b†o t⁅n lê dân. 
41 S,c phong t‷ t⁏⁗ng tri‵u đ›nh 

Toàn quy‵n đ‾nh đo•t không c․n trình tâu.         2770 

Các quan kh,p n⁏⁗c đ‣u đ‣u 

H⁚p cùng t‷ t⁏⁗ng m⁏u c․u ích chung.”  
42 Đo•n ban ‥n ki‶m nguyên nhung, 

C‣n đai, tri‵u ph⁎c, đ‵n r⁅ng ph⁀ v⁏⁕ng. 
43 Ng⁔ xa qua các ph⁆ ph⁏⁖ng,         2775 

K‶ xe t‷ t⁏⁗ng tr‴n đ⁏⁖ng đ ng quang. 

Ti‵n hô h u ⁌ng nghiêm trang, 

Kinh thành c⁖ qu•t, t⁑ d‣n đ⁀n ch„o. 

                     
a Tam-đạt: tài cao, đức trọng, uy tín. Trên thuận đạo trời, dưới 

được lòng người và biết cách làm cho dân cơm no, nhà ở và 
khôn ngoan. 
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44 Vua rng: “Trên có Pha-rao, 

N‶u kh⁄ng D⁏-ti‹p, ai n„o d‟m h⁕n”.        2780 
45 Còn ban tôn hi‹u vàng son: 

“C⁑u nhân đ⁉ th‶”a danh th⁕m kh.p vùng 

Nh„ vua c‿n đ⁑ng ch⁌ hôn, 

Sa-n⁏⁕ngb qu n chúa con dòng trâm anh. 

Cùng quan D⁏-ti‹p duyên lành,         2785 

Ch⁃n ngày hôn l‸ c⁒ hành l⁗n lao. 

B,t tay vào vi‹c vua giao 

Con đ⁏⁖ng kinh l⁜ n⁕i n„o c⁍ng qua. 
46 C⁕m  n, ‟o m,àhn a⁒c ,c 

Là ba n‵n t†ng v⁆n là c⁌a dân.         2790 

D‣n đ⁄ng, d‣n ※t th› ph‣n, 

Đ‥t nhi‵u, dân ít thì c․n chiêu dân. 

D⁏-ti‹p ba ch⁎c cái xuân, 

Tr‾ bình thiên h• kh⁄n ngoan đ⁑c tr⁖i. 
47 B†y n m th‾nh v⁏⁚ng t⁗i r⁅i,         2795 

Nh„ no ng⁏⁖i đ⁌ kh.p n⁕i vui m⁐ng 
48 Ban hành chính sách ki‹m c․n, 

Ph‿ng c⁕ t※ch c⁆c, phòng hàn gi⁓ ch n. 

T⁒u sc, tài khí c‥m ng n, 

Nh⁖ đ‣y c⁌a c†i d⁏ tr m d⁏ ng„n.         2800 
49 Nông bô thu ho•ch đ․y tràn, 

Ch n nu⁄i ph‟t đ•t, xóm làng an ninh. 

                     
a Tác giả theo thói triều đình Người Việt, khi vua ban tặng công 

đức vị quan nào hay bá hộ nào, thì người đó tùy tiện làm 
khuôn biển to chạm chữ vua ban đó sơn son thếp vàng treo 
giữa nhà.  

b Sa-nương: Aseneth, con gái một vị quan lớn triều đình Phàn-
vương. 
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* 

50 N⁀i ri‴ng D⁏-ti‹p gia đ›nh: 

Nhà vua tác tr⁚, th․n linh h⁉ trì. 

Hào con: hai gã nam nhi,          2805 
51 Đ․u lòng M•nh-đ•ta, th⁑ nhì Çm-liêmb.  
52 T• ⁕n Th⁏⁚ng đ‶ cho quên, 

Nh⁓ng ng„y đau kh⁇, n⁈i ni‵m cách phân.  

T• ⁕n Th⁏⁚ng đ‶ ⁕n ban 

Trong c⁕n ho•n n•n vinh quang chan hòa.         2810 
53 B†y n m th‾nh v⁏⁚ng v⁐a qua, 

B†y n m kh⁆n c⁔c đ⁇ ra kh.p cùng 

Trên tr⁖i v,ng bóng mây h⁅ng 

M.ng, d⁏⁗i sông c•n dòngrt ôhk t‥đ t  
54 Y nh⁏ k‶ ho•ch d⁔ phòng,          2815 

D⁏-ti‹p tiên li‹u đ⁙ c⁕n ng.oèhgn t 
55 C⁕ h„n, d‣n ch⁋ng ti‴u đi‵u, 

Đ‿i vua, đ‿i c‟c quan tri‵u: c⁕m  n. 

Pha-rao kêu g⁃i toàn dân: 

“Đ‶n cùng D⁏-ti‹p và tuân l‹nh ng⁏⁖i.”         2820 
56 Càng ngày n•n đ⁀i c„ng sôi, 

C‟c kho nh„ n⁏⁗c l․n h⁅i bán ra. 

Th‥t mùa lan r⁉ng g․n xa, 

Chung quanh n⁏⁗c Gi‶p ng⁏⁖i ta c⁕ h„n. 
57 Cho nên biên gi⁗i đ•p càn,          2825 

Đ‶n đ‣y mua l⁋a nu⁄i  n qua ng„y. 

                     
a Mạnh-đạt: Manasse, con đầu lòng của Dư-tiệp. 
b Ấm-liêm: Ephraim con thứ của Dư-tiệp. 
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Đo•n XLII 

THÇT MÑA ĐÄI NÄN  

CÆU THÛC GIẾP-TÔ 

1 Nghe đ⁅n n⁏⁗c Gi‶p tr⁏⁗c đ‣y, 

L p kho tr⁓ g•o lúc này bán ra. 

Gia-c⁏⁗c g⁃i đ‟m con nh„: 

“Sao bây ch m ch•p, ng⁏⁖i ta r․n r․n,        2830 
2 Mau mau s,p x‶p l‴n đ„ng 

Đ‶n n⁕i đong l⁋a đ⁉ th‣n c⁕n ngh o. 
3 Đ‵ ph‿ng đ⁏⁖ng xá cheo leo, 

Nh‥t là c…n th n v⁏⁚t đ o qua tru⁄ng.”  
4 Bi‵n-mân ⁘ l•i s⁗m hôm,          2835 

Cha già h⁌ h‼, trông nom c⁒a nhà. 
5 Canh n m c‿n r⁉n ti‶ng gà, 

M⁏⁖i anh bao b‾ x⁄ng pha đ⁏⁖ng dài. 
6 Ng⁏⁖i ta n⁏⁖m n⁏⁚p c† ngày, 

L•c đ„, l⁐a, ng⁔a, mi‵n này x⁑ kia.          2840 

Gi‶p-tô b⁆n h⁏⁗ng đ⁇ v‵, 

Ph†i qua t‷ t⁏⁗ng đ‾nh b‵ xu‥t kho. 

B․y con Gia-c⁏⁗c b⁏⁗c vô, 

Vái chào l‸ ph‰p, đ⁑ng ch⁖ đ‶n phiên.  
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7 D⁏-ti‹p nhìn th‥y bi‶t li‵n,          2845 

Nh⁏ng l„m mng:r i⁁h nêihn m‵iđ ,•l t 

“C‟c ng⁏⁖i g⁆c gác hà phanga?” 

“Chúng tôi t‥t c† Trà-nam quê nhà. 

Th‥t m⁊a, đ⁀i kh‟t x⁀t xa, 

Đ‶n đ‣y mua l⁋a đ⁙ qua v• tr⁖i.”         2850 
8 D⁏-ti‹p nh⁗ l•i ‥u th⁖i, 

Chi‴m bao đ‡ ⁑ng n‴n ng⁏⁖i g.t gao 

Anh em chng bi‶t đng nào, 
9 Mà quan b.t b‱, gán vào thám quân 

D⁎ng m⁏u quan s‟t kinh th„nh,         2855 

Đ‾a hình, đ‾a v t, tr•i canh, dân phòng.  
10 H⁃ rng: “B…m l•y chúa công, 

C⁆t đi mua l⁋a, ngo„i kh⁄ng hai l‿ng.  
11 L„m  n l⁏⁕ng thi‹n ngh‵ nông, 

Anh em l⁗n nh⁁ v⁆n đ⁅ng m⁉t cha…”        2860 
12 Quan rng: “Đ⁐ng có van ca, 

C‟c ng⁏⁕i m⁉t l⁍ d‿ la t›nh h›nh.”  
13 “Th t oan cho k‱ c⁊ng đinh, 

Chúng tôi thành th t cúi xin trình bày. 

Anh em t‥t c† m⁏⁖i hai,          2865 

M⁉t ng⁏⁖i m‥t t※ch trong ng„y c‿n th⁕. 

M⁉t em út nh⁁ bây gi⁖,  

ß nhà hôm s⁗m giúp lo cha già." 
14 Quan rng: “Càng nói càng ngoa, 

Ch⁑ng minh đi‵u ‥y thì l5 ta đ‾nh rng,         2870 

                     
a
 Hà phang: hà phương, tức phương nào? (Chú 

thích của Nước Mặn) 
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16 Cho ng⁏⁖i d‧n đ⁑a út sang, 

C‟c ng⁏⁕i ⁘ l•i ph†i giam vào tù. 
17 Đ‶n khi bi‶t rõ th⁔c h⁏ ..." 

D⁑t l⁖i h• l‹nh t⁁a c⁏ ba ng„y. 
* 

18 M⁏⁖i ng⁏⁖i c†m th‥y đng cay,         2875 

T•i sao quan quá n.hnìm i⁗v yat gn 

Ng⁏⁖i ta mua lúa kình kình, 

Không b‾ h•ch h⁁i, b‾ tình nghi chi. 

Ba ngày m⁘ ng⁎c d,t đi 

H․u quan T‷ t⁏⁗ng, h⁅n phi phách r⁖i.        2880 

Thông ngôn chuy‷n ng⁓, h• l⁖i: 
19 “Quan trên ra l‹nh m⁉t ng⁏⁖i c‣u l⁏u. 

Ch※n ng⁏⁖i tr⁘ l•i gia c⁏, 

Ch⁘ v‵ lúa g•o d⁔ tr⁊ c⁕n nguy, 
20 Chuy‶n sau em ⁋t c⁊ng đi          2885 

Thì quan xác nh n th‾ phi đ⁌ r⁅i. 

N‶u mà có s⁔ lôi thôi, 

D‽ nhiên cái ch‶t c‟c ng⁏⁖i ph†i mang." 

Anh em đ‵u nh n l‹nh quan, 
21 Xong r⁅i, h⁃ l•i phàn nàn v⁗i nhau.        2890 

T•i mình m,uârt u․đ a⁔gn t 

B‥t nhân, tàn b•o, gây s․u cho cha. 

Em mình b,t b‟n ng⁏⁖i ta 

M.i⁖l t‶h al uêk ,cóhk ón u․d c 

Mà ta m⁉t m⁔c vui c⁏⁖i,          2895 

Ác thì qu† báo, tay Tr⁖i công minh. 
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22 B‥y gi⁖ có ti‶ng L⁓-bình: 

“Tr⁏⁗c đ‣y t⁄i b†o ch⁗ hành t⁉i em. 

 

Th‶ mà các chú ngang nhiên, 

Hi‹n nay n⁚ máu ph†i đ‵n, trách ai.”        2900 
23 H⁃ dùng th⁇ ng⁓ ⁘ đ‣y, 

Nào ng⁖ T‷ t⁏⁗ng đ‷ tai t⁐ đ․u. 
24 Tâm th․n x⁋c đ⁉ng xôn xao, 

C⁆ c․m gi⁃t l‹, giây lâu l‹nh rng: 
25 “M⁉t ng⁏⁖i gi⁓ l•i làm bng”          2905 

S‽-mông b‾ tr⁀i đem c․m phía sau. 

L‹nh: “Đem bao đ⁇ lúa vào, 

B•c ti‵n gi‥u kín trong bao m⁈i ng⁏⁖i."' 

Quân gia tuân l‹nh hn hòi, 

C‿n th‴m l⁏⁕ng th⁔c l•i d⁅i d„o h⁕n.        2910 
* 

26 Anh em bái t• l‴n đ⁏⁖ng, 

X⁀t xa nh⁏ ch⁘ đau bu⁅n v‵ đ‣u!  
27 D⁃c đ„ng, d⁐ng b⁏⁗c gi†i lao, 

M⁉t ng⁏⁖i l‥y lúa, m⁘ bao th‥y ti‵n.  
28 Làm cho ai n‥y ng•c nhiên,         2915 

Càng thêm b⁆i r⁆i, càng thêm b⁅i h⁅i.  

C⁋i đ․u không bi‶t tay Tr⁖i, 

R⁅i đ‣y đ⁏a đ…y cu⁉c đ⁖i ra sao. 
* 

29 Cha già mòn m⁁i ra vào, 

Th‥y con v‵ t⁗i, ng⁏⁖i n„o c⁍ng lo.          2920 
30 Đ․u đu⁄i, thu t l•i c n do: 
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Chuy‶n đi g.m cam go bu⁅n phi‵nl p  

Quan trên nghi k  đi‹p viên, 

T⁉i tù, dn v.gnòl írt nêy gnôhk ,t  
31 Rng m›nh l⁏⁕ng thi‹n ngh‵ nông,         2925 
32M⁏⁖i hai t‥t c†, con chung m⁉t nhà.  

M⁉t ng⁏⁖i ⁘ v⁗i cha già, 

M⁉t ng⁏⁖i bi‹t tích, k‷ ra rõ ràng.  
33 “Không tin, quan bt làm bng, 

M⁉t thì nh⁆t l•i, chín mang lúa v‵.         2930 
31 Chuy‶n sau em út theo k‵, 

Cho quan th‥y m.uahn nit ‵b ‸d t 

K‱ giam đ⁏⁚c th† ra mau, 

C‟c ng⁏⁖i c⁍ng đ⁏⁚c ra v„o l„m  n.  
35 Hôm sau đ⁇ lúa ra sân,          2935 

Xô bao th‥y b•c, phân vân ng•i ngùng.  
36 Cha già: “Bây quá lung tung, 

M‥t con ta h‶t: S‽-mông b‾ c․m.  

D⁏-ti‹p bi‹t t※ch l‣u n m, 

Bây gi⁖ mu⁆n dt Bi‵n-mân kh⁁i nhà.         2940 

R⁌i ro đ⁇ tr⁋t đ․u già, 

Chúng con ch⁗ trách sao cha phi‵n hà!” 
37L⁓-bình qu† quy‶t: "Th⁏a cha,  

Bi‵n-mân con lãnh, n‶u mà có chi, 

Con con hai đ⁑a đang th›,          2945 

Xin cha gi‶t qu‟ch ch⁋ng đi đ‵n b⁅i.”  
38 Cha già: “Ta nh‥t quy‶t r⁅i, 

Không h‵ con ⁋t đ⁏⁚c r⁖i kh⁁i đ‣y.  

D⁏-ti‹p s⁆ nó không may, 
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Bi‵n-mân s⁆ng sót, n‶u mai th‷ nào ...         2950 

Thì cha ch‶t v⁗i âu s․u, 

T⁌i thân này đ‡ b•c đ․u ch⁏a y‴n!” 
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Đo•n XLIII 

HUYNH ĐỆ CÆU LÖÜNG  

BIỀN-MÅN CHUNG BÖÞC 

1 Th‥t mùa lan r⁉ng kh,p mi‵n 

M⁏a sa n.ng đ⁇, đ†o đi‴n cu⁉c đ⁖i 
2 B⁓a c⁕m, b⁓a cháo c․m h⁕i,         2955 

Bao nhiêu lúa g•o c⁍ng tr⁄i ph⁏⁕ng n„o.  

Gia-c⁏⁗c: “... C⁕n đ⁀i l‴n cao, 

R‟n qua n⁏⁗c Gi‶p đ‷ c․u c⁌a  n.”  
3 D⁏-đ•c: “Th„ đ⁀i cho cam, 

Kh⁄ng đem em ⁋t c⁍ng bng b⁁ thây.         2960 
4 N‶u cha cho nó nh p b․y, 

Qua đ⁀ chuy‶n này, may c⁑u S‽-mông. 
5 Bng không qua đ⁀ u⁇ng công, 

Vì quan x⁑ Gi‶p khó lòng x†o ngôn.” 
6 Cha già: “Rc r⁆i nào h⁕n,          2965 

Can chi ph†i nói bây còn m⁉t em?” 
7 “Th⁏a cha, kh⁀ gi‥u quan trên, 

H⁁i tra, h m d⁃a còn thêm giam c․m. 

Mình ngay nói h‶t ng⁃n nhành, 

Ai dè quan d•y dt sang di‹n trình.”         2970 
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8 D⁏-đ•c: “Cha c⁑ lình xình, 

Ch!c l„ đ‟m tr‱ t⁇n sinh m•ng r⁅i 
9 Bây gi⁖ con quy‶t m⁉t l⁖i, 

Con lãnh em út kh⁑ h⁅i bình an. 

N‶u nh⁏ b‥t trc gi⁓a đ„ng,          2975 

Con xin ch‾u t⁉i, gian nan su⁆t đ⁖i. 
10 Ph†i chi cha chng l․n h⁅i, 

Chúng con qua l•i tháng r⁅i m‥y phen.”  
11 “Th⁄i b‣y đ⁐ng kéo dài thêm, 

Tình hình c‥p b‟ch, đi li‵n m⁗i xong.        2980 

Đem theo s†n v t th⁕m ngon, 

Nh⁍ h⁏⁕ng, h⁇ phách, m t ong làm quà. 
12 B•c ti‵n đem g‥p đ⁄i, ba, 

Phòng khi chuy‶n tr⁏⁗c ng⁏⁖i ta tính l․m. 
13 Dt theo em út Bi‵n-mân,          2985 
14 Nguy‹n xin Th⁏⁚ng đ‶ tr‴n đ„ng v n l⁏⁕ng. 

Anh em chúng nó vuông tròn, 

Già này ⁘ l•i c⁄ đ⁕n s⁗m chi‵u!” 
* 

15 Đ⁅ng xanh n,ng ch‟y ti‴u đi‵u  

Chuy‶n đi hy v⁃ng đ⁏⁚c nhi‵u cái hên.         2990 
10 Đ‶n n⁕i ra m,t quan trên 

Ngài li‵n nh n th‥y m.hnìm tú me t 

C⁆ dn x⁋c đ⁉ng tâm tình, 

Anh em thu t l•i tình hình gia trang. 

Qu†n gia, quan g⁃i dng:          2995r n 

“Hãy m⁖i l⁗n nh⁁, m⁉t đo„n v„o trong. 
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Th⁑c  n, n‥u nh⁓ng món ngon, 

Tr⁏a nay h⁃ s′ d⁊ng c⁕m nh„ m›nh.” 
17 Qu†n gia chu đ‟o thi h„nh, 
18 Anh em s⁚ hãi, riêng bàn v⁗i nhau:        3000 

“Ch,c là ti‵n nhét trong bao 

Bi‶t đ‣u ch⁏⁗c qu⁝ đ‷ h․u h•i ta.”  
19 H⁃ ra c⁒a g,aig n†uq p 
20 Phân tr․n: “Ti‵n lúa 21 v‵ nhà m⁗i hay. 
22 Ng⁏⁖i nào c‥t gi‥u vào đ‣y,         3005 

Chúng tôi sòng phng, chuy‶n này mang theo.”  
23 “Quí ông ch⁗ ng•i chi nhi‵u, 

C․u Tr⁖i phù h⁉ m⁃i đi‵u bình yên. 

Chuy‶n r⁅i đ‡ tr† đ⁌ ti‵n, 

Xin đ⁐ng đ‷ b⁎ng, k‱o phi‵n lo âu."          3010 

S‽-mông đ⁏⁚c th†, h⁚p nhau, 
24 Đo•n m⁖i t‥t c† đi v„o t⁏ dinh. 

Nh⁓ng ng⁏⁖i giúp vi‹c t n tình, 

M‥y khay tr․u h†o, m‥y b›nh tr„ th⁕m. 

B⁏ng m⁖i quí khách nh m dùng,         3015 

M⁃i đi‵u gì khác h⁃ cùng giúp lo. 
25 Anh em s⁒a so•n món đ⁅, 

Đem làm quà t.nêrt nauq ⁖hc i⁆gn ,gn 
* 

26 Đ‶n tr⁏a quan tr⁘ v‵ dinh, 

M⁃i ng⁏⁖i có m0203         .oàhc iáb nêl gn⁑đ t 

L⁔a l⁖i t⁆t đ″p m‥y câu, 

Dâng lên l‸ v t, đ⁇i trao l⁖i lành.. 
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27 Quan tr‴n đ‟p l‸ h⁁i th m: 

“C⁎ già, thân ph⁎ các anh th‶ nào?” 

Rng: “Ng⁏⁖i tuy tu⁇i đ‡ cao,         3025 

Nh⁖ Tr⁖i, s⁑c kh⁁e d⁅i dào khang ninh.”  
29 Bi‵n-mâna em út, quan nhìn: 

“Em này chuy‶n tr⁏⁗c đ‡ tr›nh ph†i ch ng? 

C․u Tr⁖i em đ⁏⁚c bình an...” 
30 B⁈ng quan x⁋c đ⁉ng v⁉i vàng vào trong.        3030 

Hai h„ng n⁏⁗c m,t ròng ròng 

Qu‟ th⁏⁕ng em ru⁉t, t⁌i lòng cách phân! 

M⁉t h⁅i c⁆ gng l‹ ng n, 
31 B⁏⁗c ra b›nh t‽nh: g⁃i làm b⁓a  n. 

Qu†n gia x‶p đ5303          ,gnàh iah t 

M⁉t b‴n ng⁏⁖i Gi‶p, m⁉t bàn anh em. 
32 Quan tr‴n c⁍ng m⁉t bàn riêng, 

Xong r⁅i, m⁖i l•i y‶n diên vui m⁐ng. 
33 Ng⁅i theo th⁑ t⁔ niên canh, 

Anh em ng⁗ ng…n, bao l․n ng•c nhiên.        3040 
34 H⁃ ng⁅i tr⁏⁗c m,nêrt nauq t 

Món ngon quan d•y s⁗t riêng chia ph․n. 

Nh‥t là mâm c⁌a Bi‵n-mân, 

Th⁑c  n quan s⁗t g‥p n m m⁃i ng⁏⁖i. 

B⁓a  n ai n‥y vui c⁏⁖i,          3045 

R⁏⁚u ngon sao l‡ng tr‿ đ⁖i đ⁇i thay. 

                     
a Biền-mân (Benjamin) là em Dư-tiệp (Joseph) con một mẹ, La-

cương (Rachel) chỉ sinh có hai người. 
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Đo•n XLIV 

TỐC HÀNH TRUY NÃ  

XÉT BẮT BIỀN-MÂN 

1 Kinh thành v⁐a s•ch s⁏⁕ng mai, 

Quan kêu thân tín tra tay vi‹c làm: 

“M⁈i bao đong l⁋a đ․y tràn, 

B•c ti‵n gói l•i k⁞ càng nhét vô.          3050 
2 Th‴m bao em ⁋t m⁀n đ⁅, 

L„ đem ch‰n b•c quan to quen dùng.” 
3 Thi hành công vi‹c đ‡ xong, 

Quan cho t‥t c† l‴n đ⁏⁖ng v‵ quê. 
4 M⁉t ngày chuyên ch⁘ n5503         ,‵n gn 

Đng sau vó ng⁔a g․n k‵ đu⁇i theo. 
5 M⁉t ng⁏⁖i ch:uêk †c i•l n 

“Các anh b⁉i ngh‽a, l„m đi‵u vô nhân.  
6 Chén b•c quí giá c⁌a quan, 

Th⁐a c⁕  n cp ph†i hoàn l•i mau.”         3060 
7 H⁃ rng: “Oan ⁑c làm sao,  

Ün quan tr⁃ng h u l′ nào x†y ra! 
8 Chúng tôi ti‵n b•c th t thà, 

Tr⁏⁗c sau thanh toán, qu†n gia bi‶t rành.  
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Làm sao có s⁔ chng lành,          3065 

L‿ng n„o  n c.p b•c vàng nhà quan 
9 Yêu c․u l⁎c soát công bng, 

Ai là th⁌ ph•m, xin phân thây li‵n.” 
10 “Đó là tùy ý anh em, 

Gia p  n cp, bt đem t⁄i đ‿i.         3070 

Vô can thì th† đi xu⁄i...” 
11 Các bao l⁗n nh⁁ t⁑c th⁖i phanh phui. 

Th‶ là khám xét t⁐ng ng⁏⁖i, 
12 T⁗i bao em út thì lòi qu† tang,  
13 T⁑c mình xé áo kêu van,          3075 

Anh em tr⁘ l•i h․u quan cho t⁏⁖ng. 
14 D⁏-đ•c kéo h‶t vào trong, 

S‥p mình xu⁆ng l•y: “Chúa công xét giùm.”  
15 Quan rng: “D․u có gan hùm, 

C‟i t„i nham đ⁉n ta c‿n cao h⁕n.”         3080 
16 D⁏-đ•c: “B…m l•y chúa công, 

V⁎ này chng bi‶t khai thông cách nào. 

Ch‼ còn có m⁉t Tr⁖i cao, 

Xin Ng⁏⁖i gi†i t⁁a tr⁏⁗c sau rõ ràng. 

Tình ngay mà cái lý gian,          3085 

Chúng tôi t‥t c† xin làm tôi quan." 
17 “C‟c ng⁏⁖i là k‱ vô can, 

T⁉i ai n‥y ch‾u, công bng là hay. 

Em út ⁘ l•i x⁑ này, 

Các anh t†i lúa v‵ ngay x⁑ mình.”         3090 
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18 D⁏-đ•c: “Cho t⁗ phân minha, 

Chúng tôi con m⁉t gia đ›nh b‥t phân. 
19 Tr⁏⁗c đ‣y t⁗ nói Bi‵n-mân, 

L„ ng⁏⁖i em út ph†i g․n bên cha. 
20 Quan đ‿i ph†i dt nó qua,          3095 

Cha già không mu⁆n nó ra kh⁁i nhà. 
21 Bao l․n n n n‼ thi‶t tha, 

M⁈i l․n nh⁏ v y, cha già đ⁗n đau. 
22 Nh⁏ng m„ n•n đ⁀i qu‟ l‣u, 
23 Quan: quy‵n sinh t⁒, 24 cha: s․u t⁒ sinh.        3100 
25 Ging co, c⁕n đ⁀i ho„nh h„nh, 

S⁚ b․y con tr‱ b⁁ mình vì ai! 
26 T⁗ bèn b†o lãnh chuy‶n này, 
27 Cha gi„ đ⁑t ru⁉t buông tay cho r⁅i. 
28 Ra đi lu⁆ng nh⁓ng b⁅i h⁅i,          3105 
23 Bây gi⁖ nh⁏ v y, ôi Tr⁖i th‥u ch ng! 
30 G⁃ng k‵m ai đ‡ m⁘ toang, 

Đ‷ em út k″t kh⁀ kh n th‶ này! 
31 Thà rng t⁗ ch‶t ⁘ đ‣y, 

Xin cho nó tr⁘ v‵ tay cha già.         3110 
32 H⁕n l„ t⁗ tr⁘ v‵ nhà, 

Mà không có nó, nhìn cha xu⁆ng m⁅. 

Tr‿ đ⁖i l„ c‟i h⁏ v⁄, 

C⁍ng v› ※ch k⁝ l„m nh⁕ tình ng⁏⁖i. 
33 Ngay gian xin có m‥y l⁖i,          3115 

T⁗ vì ch⁓ hi‶u, mong Tr⁖i ch⁑ng minh.” 

                     
a Từ câu 18 đến câu 34, tác già diễn tả theo tâm trạng người Á 

đông - Một dung hòa Kinh thánh và dân tộc Việt. 
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Đo•n XLV 

DÖ-TIỆP HÀI DANH  

TRÀ-NAM HÎ TÍN 

1 Nghe qua, r⁋ng đ⁉ng tâm tình, 

Quan xua t† h⁓u c⁌a mình ra sân. 
2 Then cài, c⁒a đ⁀ng, v‟ch ng n, 

Nh⁏ng ng⁏⁖i khóc l⁗n, kinh thành xôn xao.        3120 

Anh em kinh ng•c nhìn nhau, 
3 Quan còn t‥m t⁑c, ngh″n ngào th⁆t lên:  

“D⁏-ti‹p chính th t tên em, 

Nghe cha còn s⁆ng, vui ni‵m n„o h⁕n!” 

Anh em b⁙ ng⁙, lo•n tròng,          3125 

Çy ng⁏⁖i x⁏⁕ng th‾t hay l⁅ng chiêm bao. 
4 Ng⁏⁖i bèn lên ti‶ng ng⁃t ngào: 

“Anh em đ⁐ng ng•i, b⁏⁗c vào c․m tay. 

Tôi là D⁏-ti‹p c‿n đ‣y, 

Các anh bt bán m⁉t ng„y n m x⁏a.         3130 
5 B›nh t‣m đ⁐ng có nghi ng⁖, 

Đó l„ đ‾nh m•ng, thi‴n c⁕ an b„i. 

Khi‶n t⁄i đ‶n tr⁏⁗c x⁑ này, 

D⁃n đ⁏⁖ng b†o v‹ t⁏⁕ng lai gi⁆ng nòi. 
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6 C⁕ h„n kh⁄ng ph†i v․y thôi,         3135 

Còn nhi‵u n m n⁓a, tai tr⁖i kh⁇ h⁕n. 

7 Bi‶t rng m⁏u s⁔ t•i nhân, 

Nh⁏ng trong ph‣n m⁎c m⁗i đ⁕m t⁆t cành. 

8 N‶u tôi không b‾ hi sanh, 

L„m sao r„y đ⁏⁚c n⁇i danh x⁑ ng⁏⁖i.        3140 

Pha-rao trên h‶t, d⁏⁗i tôi, 

Ch⁑c th⁖i t‷ t⁏⁗ng, quy‵n th⁖i ph⁀ v⁏⁕ng.  

9 Các anh c‥p t⁆c h⁅i h⁏⁕ng, 

Trình cho cha bi‶t tôi đ⁏⁕ng ch⁌ quy‵n. 

M⁉t tay nm các m⁆i gi‵ng,          3145 

Toàn dân no ‥m, kh.p mi‵n yên vui 

10 M⁖i cha di t†n t•m th⁖i, 

V› c⁕n đ⁀i kh⁇ cn còi còn lâu. 

Diên-sana v⁊ng đ‥t t⁏⁕i m„u, 

Dành cho thân ph⁎ kh⁄ng đ‣u s‟nh bng.         3150 

11 Ch n nuôi, tr⁅ng t‼a d‸ dàng, 

C† con, cháu, ch.⁏t v⁓ng v„ng sinh c 

12 Anh em th‥y rõ th⁔c h⁏, 

Quy‵n hành tôi có th t nh⁏ th‶ nào. 

13 Nói cho cha bi‶t tr⁏⁗c sau,         3155 

Mong ng⁏⁖i ch‥p thu n, tôi c․u ⁕n tr‴n. 

14 N⁀i xong, D⁏-ti‹p ôm em, 

Bi‵n-mân âu y‶m, ⁏u phi‵n đ‡ tan. 

                     
a Diên-san: La ngữ Gessen, vùng đất phì nhiêu nhất ở Ê-giếp-tô. 
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15 Đ⁅ng th⁖i xi‶t ch,hna các t 

Vui bu⁅n k‷ l•i bao n m xa l›a.         3160 
16 Kinh thành náo đ⁉ng v‥n đ‵: 

Anh em t‷ t⁏⁗ng h⁉i v‵ g.uahn p 

Tri‵u đ›nh c† đ‶n Pha-rao, 

L‥y làm hoan h‼, l‣m tr„o đ‵ ra: 
17 “Tr‧m nghe T‷ t⁏⁗ng quê nhà,         3165 

Anh em v⁐a đ‶n qu† là r⁅ng mây. 

Đ›nh th․n c⁍ng đ⁏⁚c vui lây, 

Tr‧m xin góp ý vi‹c này v⁗i khanh, 

Cho đo„n xe đ‶n Trà-nam, 
18 Đ⁀n m⁖i thân ph⁎ ti‶n sang mi‵n này.        3170 
19 Nào là s†n v t gia tài, 

Nào là b⁒u quy‶n, các b․y ch n nu⁄i.  
20 V‵ đ‣y vui s⁆ng th†nh th⁕i, 

Tr‧m ban đ‥t t⁆t d⁔ng đ⁖i ‥m no. 

Nh⁖ khanh gi⁋p n⁏⁗c Gi‶p-tô,         3175 

L‿ng ⁏u ‟i tr‧m đ‵n bù ⁕n khanh.”  
* 

21 Y theo v⁏⁕ng l‹nh th⁔c hành, 

Quan trên cung c‥p áo qu․n anh em. 
22 D⁅i d„o l⁏⁕ng ph•n b•c ti‵n, 

T0813      .gnùd n․c nêyuhc ⁘hc ,a⁔gn ,a⁐l mêht gn 
23 Cho đo„n h⁉ t⁆ng canh phòng, 

Cùng là ph…m v t bi‶u dâng cha già. 
24 Kh⁘i hành v⁐a b,àg gn‶it t 

Quan khuyên h‶t th†y ôn hòa v⁗i nhau. 
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* 

25 Lúc bu⁅n d․u l″ c⁍ng l‣u,          3185 

Khi vui d․u ch m c⁍ng mau h⁕n th⁏⁖ng. 
26 Cha già m⁐ng đ⁀n c‟c con, 

Nghe tin D⁏-ti‹p hãy còn s⁆ng an, 

L„m quan đ‥t Gi‶p song toàn, 

Đ‡ l⁐ng di‹t đ⁀i, ph⁎c hoàn ‥m no.         3190 

V⁐a nghe Gia-c⁏⁗c ng…n ng⁕, 

N⁒a h⁏ n⁒a th⁔c, gi‥c m⁕ b„ng ho„ng. 
27 Các con g⁙ m⁆i b n kho n, 

L•i thêm l⁐a, ng⁔a, r․n r․n kéo sang. 

T⁏ng b⁐ng không khí hân hoan,         3195 

Cha già c†m th‥y tâm th․n h⁑ng lên: 
28 “Mu⁄n v„n c‟m đ⁉i ⁕n tr‴n, 

D⁏-ti‹p còn s⁆ng bình yên ⁘ đ⁖i. 

Quy‶t đi đ‶n g,iôt noc p 

Nhìn cho th‥y m0023        ”.gnuhc mâl i⁆h c⁗⁏rt t 



199 
 
 

 

Đo•n XLVI 

GIA ĐÌNH DI TÂN  

DANH SÁCH CHÍNH TÔNG 

1 Chiên c⁐u tài s†n ngoài trong, 

Tr•i l‵u thu g⁃n đ‡ xong v„i ng„y. 

Gia-c⁏⁗c b†o các con trai, 

Bi‶c-sâm t⁔u l•i l p đài hi‶n dâng. 

Cùng nhau t‶ Chúa c⁒u trùng,         3205 

Là ngôi Th⁏⁚ng đ‶ t⁇ tông kính th⁖.  
2 Ban đ‴m trong m⁉t gi‥c m⁕, 

Tr⁖i kêu Gia-c⁏⁗c dr n‴yuhk ‿d n n. 
3 “Đ‣y l„ Tr⁖i c⁌a Ra-hama, 

Tr⁖i nhà I-giác quy‵n n ng mu⁄n đ⁖i.        3210 
4 H‡y đi n⁏⁗c Gi‶p k‾p th⁖i, 

Không nên lo ng•i có Tr⁖i theo luôn, 

S′ nên dân t⁉c r‥t đ⁄ng, 

Sinh c⁕ l p nghi‹p, b†o t⁅n t⁏⁕ng lai. 

Sau Tr⁖i dt tr⁘ v‵ đ‣y,          3215 

D⁏-ti‹p vu⁆t m”.t ng⁏⁕i ng„y l‣m chung 

                     
a Bản Canada 2000 ghi chỗ này và hai chỗ tiếp theo là Bá-lâm, 

bản này sửa lại là Ra-ham cho đồng bộ để độc giả khỏi lúng 
túng (Chú thích điều chỉnh của Tủ sách Nước Mặn).  
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5 Hôm sau vào lúc r•ng đ⁄ng, 

6 Gia-c⁏⁗c t‥t c† cháu con h⁃ hàng, 

Lên xe vua đ‡ g⁒i sang, 

7 Đem theo s†n nghi‹p thng đ„ng Gi‶p-tô.   3220 

8 Bao n m g․y d⁔ng c⁕ đ⁅, 

Trà-nam đ‥t h⁑a, bây gi⁖ t†n c⁏. 

9 L„m  n ph‟t đ•t c⁀ d⁏, 

Các con Gia-c⁏⁗c k‷ nh⁏ sang gi„u. 

10 Tôi trai, t⁗ gái ra vào,   3225 

Ch n nu⁄i t ng s⁆, hoa màu thêm t⁏⁕i.  

11 C‟c con ai c⁍ng l p đ⁖i, 

V⁚ con sung túc, ch⁈ n⁕i thanh nhàn. 

12 M‥y n m g,n„h ⁕c ,n•n p 

Bu⁅n trông s⁔ s†n m⁏⁖i ph․n còn ba. 3230 

13 Ün Tr⁖i đúng lúc m⁘ ra, 

C‟nh tay D⁏-ti‹p c† nh„ đ⁙ nâng.  

14 Đo„n ng⁏⁖i r⁖i b⁁ Trà-nam, 

Chính tông Gia-c⁏⁗c theo danh sách này:  

15 L‹-anh sinh sáu con trai,   3235 

16 Bây gi⁖ thê t⁒ 17 kh⁄ng ngo„i ba m⁏⁕i.  

18 Diên-phan h․u thi‶p 13 hai ng⁏⁖i, 

20 Bây gi⁖ thê t⁒ 2I k‷ m⁏⁖i sáu tên. 

22 La-c⁏⁕ng hai g‡ trai hi‵n, 

D⁏-ti‹p sinh tr⁏⁗c và Bi‵n-mân sau.  3240 
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23 Bây gi⁖ thê t⁒ đ‶m đ․u, 

24 L„ m⁏⁖i b⁆n m•ng anh hào x⁑ng danh.  

25 Trà-liên h․u thi‶p, hai chàng, 

Bây gi⁖ thê t⁒ m⁉t đ„n b†y tôn.  

26 C⁉ng chung con cháu, dâu hi‵n,         3245 

27 B†y m⁏⁕i t‥t c† sang mi‵n Gi‶p-tô. 

S⁆ này D⁏-ti‹p k‷ vô, 

Th t ng⁏⁖i đ‡ ⁘ tr„o đ⁄ thu⁘ gi⁖. 

Ngoài ra không k‷ gia nô 

Nh⁓ng ng⁏⁖i giúp vi‹c, n⁄ng b⁄ ch n b․y.        3250 

Đo„n ng⁏⁖i đ⁄ng đ†o gái trai, 

Diên-san v⁐a đ‶n, ng⁐ng đ‣y c.u‵l m 

* 

28D⁏-đ•c đi tr⁏⁗c v‵ tri‵u, 

B‟o cho D⁏-ti‹p m⁃i đi‵u th‷ nao.  

29 D⁏-ti‹p m5523          ,oàrt i•đ o‟ c 

Ng⁅i xe t⁑ mã, quân h․u hai bên. 

Tr†i qua làng m•c, đi‵n viên, 

Diên-san ng⁐ng l•i, ng⁏⁖i b n đi ch‣n.  

Anh em, con cháu chào m⁐ng, 

Ng⁏⁖i vào trong tr•i, ph⁎ th‣n đang ch⁖.         3260 

Ôm cha già, tóc b•c ph⁕, 

T⁐ ngày ly bi‹t đ‶n gi⁖ bao n m. 

Nh⁗ nhau ph⁎ t⁒ tình thâm, 

G.t đ‡ d․m d‵ tuônm c⁗⁏n ,uahn p  
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30 Cha già c‥t ti‶ng run run:          3265 

“Th‥y con còn s⁆ng cha m⁐ng xi‶t bao.  

Bây gi⁖ có ch‶t chng sao, 

Đ⁉i ⁕n Th⁏⁚ng đ‶ đ‡ lau l‹ già.” 

* 

31 D⁏-ti‹p đ‵ ngh‾ đ⁏a ra: 

“Tôi v‵ tri‵u tr⁏⁗c, trình qua thánh hoàng.         3270 

Gia đ›nh t‥t c† đ‡ sang, 
32 Có  ngh‵ c n b†n l„ ch n nu⁄i b․y. 

Đ‡ l⁊a s⁋c v t đ‶n đ‣y, 

Xin vua c⁏ ng⁎ vùng này phì nhiêu. 
33 Khi vào b‹ ki‶n v⁏⁕ng tri‵u,         3275 

Anh em, thân ph⁎ nh⁗ đi‵u b„n đ‣y, 

T‣u l‴n ho„ng đ‶ đ⁏⁚c hay, 

D‽ nhi‴n m›nh đ⁏⁚c lâu dài Diên-san. 
34 V› ng⁏⁖i Ê-gi‶p ki‴u c ng, 

Có lòng k⁛ th‾ ngh‵ ch n chi‴n b‿."         3280 
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Đo•n XLVII 

BỆ KIẾN PHA-RAO  

KINH TÀI CÂI THIỆN 

1 B‹ ti‵n v n v⁂ tung h⁄: 

“Pha-rao v•n tu‶, Gi‶p-t⁄ đ•i c⁏⁖ng.” 

Bá quan t⁐ c‟c đ‾a ph⁏⁕ng, 

Theo phiên ng⁔ duy‹t n⁄ng th⁏⁕ng t›nh h›nh.  

Sau thì T‷ t⁏⁗ng t‥u trình:          3285 

“Anh em, thân ph⁎, gia đ›nh đ‡ sang. 

Hi‹n th⁖i t•m trú Diên-san, 
2 N m ng⁏⁖i đ•i di‹n c‿n đang đ⁑ng ngoài.” 

Pha-rao ra l‹nh cho đ‿i, 

B⁏⁗c vào tri‵u b‟i, n m ng⁏⁖i quì tâu:        3290 
3 “T‹ th․n, dòng dõi t⁐ lâu, 

S⁆ng ngh‵ ch n v t, m⁏u c․u mi‶ng  n. 

Nhi‵u đ⁖i ⁘ x⁑ Trà-nam, 

Ngày nay n•n đ⁀i, c⁏ d‣n ph†i d⁖i. 
4 Nh⁖ ⁕n b‹ h• bi‷n kh⁕i,          3295 

Cho th․n tá túc mi‵n ngoài Diên-san." 
5 Day qua T‷ t⁏⁗ng, vua rng: 

“Anh em ru⁉t th‾t c⁌a khanh t⁁ bày, 
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6 N,m quy‵n đ‾nh đo•t trong tay 

V y khanh tùy ti‹n an bài cho xong.         3300 

Diên-san ho,gn⁆đ hn‟c t⁉m c 

C⁁ xanh t⁏⁕i t⁆t đ‷ d⁊ng ch n nu⁄i. 

L⁔a trong dòng h⁃ m‥y ng⁏⁖i, 

Đ†m đang gia s⁋c, t„i b⁅i ng⁔a voi.  

V‵ đ‣y gi⁋p tr‧m trông coi,          3305 

Nh⁓ng đo„n c․m thú nhi‵u n⁕i kinh th„nh.” 
7 Ti‶p theo, T‷ t⁏⁗ng đ⁙ nâng, 

Cha già l․n b⁏⁗c đ‶n g․n Pha-rao. 

C⁋i đ․u chúc th⁃ ngôi cao; 

Ph⁏⁗c d⁏ đ⁄ng h†i, l⁉c giàu nam san.        3310 
8 Vua rng: “Tu⁇i lão bao l m ?” 
9 Tr m ba m⁏⁕i tu⁇i không bng t⁇ tiên. 

B⁘i đ⁖i l⁏u l•c truân chuyên, 

Mong ⁕n b‹ h• giúp yên tu⁇i già.” 
10 Xong r⁅i bái t• lui ra,          3315 

Tr⁆ng ch․u r⁉n rã, tri‵u ca buông màn. 
* 

11 D⁏-ti‹p th⁐a l‹nh vua ban, 

Ch⁃n v⁊ng đ‥t t⁆t làm ph․n th⁇ c⁏.  
l2 Anh em ru⁉ng đ‥t c‥p d⁏, 

T⁊y ng⁏⁖i, tùy nghi‹p, m⁎c, ng⁏, canh, ti‵u.      3320 

Gi⁆ng lành g,uêihn ìhp t‥đ p 

M⁉t dân t⁉c l⁗n đang ki‵u ng⁎ đ‣y. 
13 Nói qua chính sách kinh tài, 

C⁌a quan T‷ t⁏⁗ng trong ngày gian nan. 
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Gi‶p-t⁄ cho đ‶n Trà-nam,          3325 

Muôn dân lâm n•n c⁕ h„n ‣u lo.  
14 Tr⁏⁗c kia vàng b•c xu‥t kho, 

Thu mua lúa g•o d⁔ trù nhi‵u n m. 

Đ‶n khi n,ng h•n hoành hành 

Tr m d‣n l․n l⁏⁚t b•c vàng xu‥t ra,         3330 

Đ‷ mua lúa g•o hoàng gia, 

Ch‟o c⁕m đ,p đ⁇i ch⁖ qua tháng ngày 
15 Nh⁏ng m„ n•n đ⁀i dng dai, 

L․n h⁅i vàng b•c dân cày tiêu ma. 

Kéo nhau r․n r⁉ kêu ca,          3335 

16 B‥y gi⁖ T‷ t⁏⁗ng l‹nh ra th‷ này. 

“H‡y đem s⁋c v t đ‶n đ‣y, 

Thay ti‵n đ⁇i g•o ch⁖ ng„y c⁀ m⁏a.” 
17 Tr m d‣n đ⁇i h‶t bò l⁐a, 

Nh⁏ng th⁖i h•n h‟n c⁍ng ch⁏a d⁑t nào.        3340 

18 H⁃ bèn t p h⁚p kéo nhau, 

Đ‶n xin T‷ t⁏⁗ng làm sao phân giùm. 

Cu⁉c đ⁖i h⁃ quá kh⁆n cùng, 

B•c ti‵n, súc v t c•n sòng, ph⁌i tay. 

19 Th‶ m„ c‟i đ⁀i c‿n ho„i,          3345 

L′ nào ch⁖ ch‶t mong ngài li‹u cho. 

Dân nghe T‷ t⁏⁗ng phân phô: 

“Ai còn ru⁉ng đ‥t bây gi⁖ khai ra, 

20 Thay ti‵n đong l⁋a v‵ nhà." 

Tr m d‣n h⁏⁘ng ⁑ng, d․n d„ đem giao.        3350 
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Th‶ là trong m⁉t n m sau, 

21 Đ‥t đai to„n qu⁆c đã vào tay vua. 
22 Ru⁉ng v⁏⁖n s⁏ s‡i th› ch⁐a, 

Vì ph․n vua c‥p đ‷ lo cúng th․n. 
23 T‷ t⁏⁗ng ph⁇ c‟o tr m d‣n:         3355 

“T⁐ nay ru⁉ng đ‥t v‵ ph․n Pha-rao. 

M⁈i ng⁏⁖i ph†i góp công lao, 

Đ‥t vua chia l•i, đ⁅ng bào tùy gia. 

Súc v t, ti‵n b•c phát ra, 

K‷ c† lúa gi⁆ng m⁈i nhà ph†i siêng.         3360 
24 H⁚p công d‧n th⁌y nh p đi‵n, 

Làm mùa, hoa l⁚i v⁏⁕ng quy‵n đ‾nh phân. 
25 Nhà vua  n m⁉t ph․n n m, 

B⁆n ph․n còn l•i v‵ ph․n nông gia. 

Đ‷ lo con, v⁚, c⁒a nhà,          3365 

Ph⁎c h⁅i s⁔ nghi‹p, qu⁆c gia th•nh c⁏⁖ng. 
26 K‷ ra c†i cách canh nông, 

Đ‡ th„nh lu t l‹ ph⁇ th⁄ng đ‶n gi⁖. 

Thi hành kh,p đ‥t Gi‶p-tô 

B†o t⁅n v⁏⁕ng nghi‹p, ‥m no dân cày.        3370 
27 T⁐ khi l p nghi‹p ⁘ đ‣y, 

Cháu con Gia-c⁏⁗c m⁈i ng„y th‴m đ⁄ng.  

Tr⁏⁗c nh⁖ D⁏-ti‹p l⁏⁕ng n⁄ng, 

Sau nh⁖ ch⁌ng t⁉c đ⁅ng l‿ng l„m  n.  

M⁉t v⁊ng hoang đ‾a Diên-san,         3375 

M‥y n m sau đ⁀ m⁊a m„ng xanh t⁏⁕i.  
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28 Cha già g․n đ‥t xa tr⁖i, 

Tr m b⁆n b†y tu⁇i b n đ‿i c‟c con. 

G⁃i D⁏-ti‹p đ‶n b‴n gi⁏⁖ng, 
29 Cho ng⁏⁖i c n d0833         .gnêir c›iv gn⁖⁏l ol n 

D⁏-ti‹p đ‶n g,n‵ih ⁎hp p 

Cha già ch⁈i d y n⁈i ni‵m th⁆t ra: 

V‵ đ‣y m⁏⁖i b†y n m qua, 

Nh⁖ con gi⁋p đ⁙ c⁒a nhà anh em. 
30 Khi cha v‵ v⁗i t⁇ tiên,          3385 

Xin đ⁐ng mai táng t•i mi‵n Gi‶p đ‣y. 
31 Hãy th‵ chc ch,n vi‹c này 

Thi h„i cha đ⁏⁚c chôn ngay quê nhà.” 

D⁏-ti‹p th‵ v⁗i cha già, 

Chúng con th⁁a mãn tang ma hn hòi.        3390 
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Đo•n XLVIII 

ÇM-LIÊM, MÄNH-ĐÄT  

ÔNG NỘI CHÒC LÀNH 

 

 

1 Đ⁏⁚c tin cha đ‡ y‶u r⁅i, 

D⁏-ti‹p đ‶n vi‶ng đ⁅ng th⁖i hai con. 

Çm-liêm, M•nh-đ•t theo chân, 

Đ‷ th m ông n⁉i nh⁖ ⁕n ch⁋c l„nh. 
2 Cha gi„ g⁏⁚ng d y nói rng:         3395 
3 “L⁏-gia thu⁘ ‥y, có l․n hi‹n ra. 

Th⁏⁚ng đ‶ phán b†o v⁗i cha: 
4 S′ cho miêu du‹ t ng gia ph⁋ c⁏⁖ng. 

Trà-nam hãy ch⁃n qu‴ h⁏⁕ng, 

Tr⁖i ban đ‥t ‥y mi‴n tr⁏⁖ng cho ta.         3400 
5 Hai thng cháu n⁉i c⁌a cha, 

Sinh t•i n⁏⁗c Gi‶p k‷ là t⁉c cha. 

C⁍ng nh⁏ D⁏-đ•c, Y‶t-kha,  
6 V‵ sau em chúng k‷ là t⁉c con. 
7 X⁏a kia đang l⁋c gi⁓a đ⁏⁖ng,         3405 

M″ con đ‡ ch‶t, cha chôn bên l‵. 
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 B†o-liêma tr⁔c ch‼ n‱o v‵, 

Nh.„c con ch⁗ kh‟ qu‴n qu‴ h⁏⁕ng nh 
8 Con con, cháu n⁉i c⁌a cha, 

H‡y đ⁏a n⁀ đ‶n g․n ta chúc lành.         3410 
9 Çm-liêm, M•nh-đ•t đ⁑ng g․n,  
10 Ng⁏⁖i r⁖ hai tr‱ tay l․n ôm hôn. 

Khong khen Th⁏⁚ng đ‶ ban ⁕n, 
11 G”.hnìm uáhc nôul pg c⁚⁏đ i•l ,noc p 
12 D⁏-ti‹p c†m đ⁉ng l5143                        ,hniht gn 

Cha con quì l•y th‥m tình thi‶t tha. 
* 

13 Çm-liêm bên trái cha già, 

M•nh-đ•t bên h⁓u nõn nà c† hai. 
14 Gi ng ra Gia-c⁏⁗c tréo tay, 

Çm-liêm tay m0243         .hna àl yàn ‶ht t 
15 Ng⁏⁖i c․u Th⁏⁚ng đ‶ Ra-ham, 

Là Chúa I-giác thành tâm kính th⁖.  
16 Giúp tôi t⁐ b‰ đ‶n gi⁖, 

Ch⁏ th․n h‡y đ⁉ tr‱ th⁕ nhân hi‵n. 

N⁆i danh tôi v⁗i t⁇ tiên,          3425 

Chúng c․u Th⁏⁚ng đ‶ bình yên m⁉t đ⁖i. 

Giúp chúng l⁗n m•nh kh,p n⁕i 

Giúp cho x⁑ s⁘ gi⁆ng n‿i t ng gia. 

 

                     
a Bảo-liêm: Bethlehem. Mộ La-cương (Rachel) mẹ ruột Dư-tiệp 

(Joseph) chôn bên lề đường cái vào thành phố này. 
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17 D⁏-ti‹p b n đ⁇i tay cha, 
18 Rng đ‣y em n⁀ kia l„ thng anh.         3430 
19 Cha già không ch‾u nói rng: 

Đ⁑a này m⁗i th t tr⁘ th„nh d‣n đ⁄ng. 

Là em nh⁏ng nó l⁗n h⁕n, 
20 R⁅i ng⁏⁖i ch⁋c ph⁏⁗c cho dòng Âm-liêm.  

Th‶ l„ ng⁏⁖i l p đ⁑a em,           3435 

Ün l„nh ph⁏⁗c h u đ⁑ng trên anh mình.  
21 N:m tay D⁏-ti‹p ng⁏⁖i nhìn 

Con ⁄i cha đ‶n gi⁖ sinh thì r⁅i. 

C․u Tr⁖i phù h⁉ đang th⁖i, 

V„ sau đ‥t t⁇ r•ng ng⁖i th⁌y chung.         3440 
22 T,n⁕h i⁇rt t‥đ n․hp noc gn 

Anh em t‥t c†, l„ v⁊ng ng„y x⁏a, 

Cha dùng ti‵n b•c đ‷ mua, 

C⁍ng d⁊ng cung ki‶m tranh đua mi‵n này. 

Ti‶n lên đo•t l‥y trong tay,          3445 

Hà-môn ch⁌ng t⁉c đ‶n ngày di‹t vong, 



211 
 
 

 

Đo•n XLIX 

GIA-CÖÞC DÛ NGÔN  

ĐẾN CÆU QUA KIẾP 

 

R⁅i ng⁏⁖i t p h⁚p các con, 

Đ‶n nghe tiên báo n‱o đ⁏⁖ng v‾ lai.  
2 B․y con Gia-c⁏⁗c nghe đ‣y, 

Y‶t-linh thân ph⁎ trình bày d⁔ ngôn.         3450 
3 L⁓-bình anh c† các con, 

Tr⁇i v‵ may m.n l•i h⁕n uy quy‵n 
4 Ví nh⁏ d‿ng n⁏⁗c tràn lên, 

Nh⁏ng kh⁄ng ph‟t tri‷n, c n nguy‴n đau bu⁅n. 

C† gan ch„ đ•p gia phong,          3455 

Có danh vang d⁉i m„ kh⁄ng đ⁏⁚c gì! 
* 

5 S‽-mông, L‸-v‾ vô nghì, 

Làm thì b•o ng⁏⁚c, s⁆ng th› m⁏u m⁄.  
6 Không theo đ⁏⁖ng l⁆i thu⁘ gi⁖, 

Mà cha thành kính ph⁎ng th⁖ Chúa trên.         3460 
7 L„m nh⁕ danh d⁔ t⁇ tiên, 

Gây thù chu⁆c o‟n, đ†o đi‴n cu⁉c đ⁖i. 
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B‾ nhi‵u phân tán rã r⁖i, 

Các dân nguy‵n r⁌a, h⁏ng th⁖i chóng tan. 
* 

8 V‵ ph․n D⁏-đ•c n⁇i danh,          3465 

Anh em ái m⁉, l⁖i l„nh t‟n d⁏⁕ng. 
9 K‱ thù khi‶p ph⁎c, khôn đ⁏⁕ng, 

S⁑c d⁏⁖ng s⁏ t⁒, m•nh d⁏⁖ng kim ng⁏u.  

Anh hùng cái th‶, c⁒u nh⁏, 
10 Mu⁄n đ⁖i ph⁌ vi‹t ph‥t c⁖ đ•i v⁏⁕ng.         3470 

Đ‶n khi m⁉t Đ‥ng phi th⁏⁖ng,  

V‵ trong thiên h•, b⁆n ph⁏⁕ng đ⁚i ch⁖.  
11 Tuy‹t v⁖i nh⁏ m⁉t b„i th⁕, 

Nh⁏ đ⁅ng l⁋a ch※n v„ng m⁕ kh.p tr⁖i  
12 D⁏⁙ng nuôi, t‶ đ⁉ lo„i ng⁏⁖i,         3475 

Là ngu⁅n ⁕n ph⁏⁗c đ⁖i đ⁖i kính tin. 
* 

l3 Da-buông m•ch máu h⁅i sinh, 

Con thuy‵n hàng h†i h„nh tr›nh đ⁀ đ‣y.  

D⁔ng đ⁖i v⁗i cánh tay g․y, 

B•c vàng ch‥t l•i, đ⁄ng t‣y h‡i h⁊ng.         3480 
14 Y‶t-kha nm ngh‼ gi⁓a đ⁅ng, 
I5 Đ⁚i m⁊a ng⁍ c⁆c lên bông tràn tr‵.  

Kiên tâm chuyên ch⁘ n,‵n gn 

Nu⁄i đ⁖i no ‥m không h‵ bu⁅n vui. 
* 

16 C⁕-đng lu t l‹ cho đ⁖i,          3485 

Kh…u xà tâm ph t c.n ng⁏⁖i hi‷m nguy 
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17R⁏⁖m rà ngôn ng⁓, v n thi, 

Bi‶t đem l⁜ lu n đ⁙ khi l•c đ⁏⁖ng. 
18 Nguy‹n Tr⁖i g,gn⁕⁏ht gnat c⁋l p 

V⁓ng vàng tin t⁏⁘ng, tai ⁏⁕ng đ⁙ đ․n.        3490 
19 V‵ ph․n Cát-đ•i v⁓ng vàng, 

Có ma khu‥y đ⁉ng, có th․n h⁉ thân. 
20 Ái-xang b‟nh tr‟i th⁕m l„nh, 

Cho h„ng v⁏⁕ng gi†, th⁑ dân thích dùng.  
21 Ni‶p-t ng b․y l⁉c thung dung,         3495 

Kh‟ đem mi‹ng l⁏⁙i bông lông c⁚t đ⁖i. 
* 

22 V‵ ph․n D⁏-ti‹p, con ⁕i! 

Hào hoa phong nhã 23 khi‶n ng⁏⁖i ghét ghen.  
24 Bao v‣y n‰m đ‟, b,n tên 

Nh⁖ Tr⁖i đ⁉ m•ng bng yên sinh t⁅n.        3500 
25 Tr⁖i cao sa xu⁆ng mu⁄n ⁕n, 

Bi‷n sâu dâng hi‶n bao ngu⁅n giàu sang.  
26 Anh em nh⁖ đ⁀ v⁓ng an, 

Đau th⁏⁕ng c⁍ng d⁑t, c⁕ h„n c⁍ng no. 
* 

27 Bi‵n-m‣n đen t⁆i ⁜ đ⁅,          3505 

M⁉c-lang gây h‥n cõi b⁖ b⁆n bên.  

Sinh c⁏ th⁏⁖ng c y cung tên, 

Đi xa đ•o ngh‽a, b⁁ quên c‥y cày. 
* 

28 B․y con t‥t c† m⁏⁖i hai, 

Đ⁏⁚c cha ti‶t l⁉ t⁏⁕ng lai m⁈i ng⁏⁖i.         3510 
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29 Sau cùng tr⁆i l•i vài l⁖i: 

“Khi cha nhm m.t táng n⁕i quê nhà 
30 Đ‥t này t⁇ ph⁎ chúng ta, 

T u làm m⁉ đ‾a đ‡ ba b⁆n đ⁖i. 
31 Ra-ham yên gi‥c đ‣y r⁅i,          3515 

Sa-ra, I-giác đ⁅ng th⁖i ngh‼ an. 

Lan-b•ch r⁅i t⁗i L‹-anh, 

M„ cha c⁍ng đ‡ l p tang sau này ..." 
32 Ng p ng⁐ng rán nói t⁗i đ‣y, 

R⁅i nm thiêm thi‶p... xuôi tay m⁉t đ⁖i.        3520 
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Đo•n L 

ĐỘNG QUAN GIA-CÖÞC  

DÖ-TIỆP QUA ĐÝI 

1 Th‥y cha gi„ đ‡ t,t h⁕i  

D⁏-ti‹p vu⁆t mt, h⁄n n⁕i m.i⁖⁏gn t 

Các con than khóc s⁎t sùi, 

Phát tang con cháu kh.p n⁕i trong v⁊ng  
2 D⁏-ti‹p truy‵n các chuyên môn,         3525 

H⁚p nhau ⁏⁗p xác, thu⁆c xông thi hài. 
3 Ö⁗p x⁄ng đ⁌ b⁆n m⁏⁕i ng„y, 

R⁅i thì t‧n li‹m quan tài m⁉c h⁏⁕ng. 

Gi‶p-t⁄, d‣n đ⁏⁚c tin bu⁅n. 

D„nh h⁕n hai th‟ng kh⁀c th⁏⁕ng ng⁏⁖i hi‵n.     3530 
4 D⁏-ti‹p t‣u d⁏⁗i b‹ ti‵n, 

H• th․n thân ph⁎ qui thiên tr⁆i rng:  
5 H‡y đ⁏a v‵ đ‥t Trà-nam, 

Cho ng⁏⁖i an ngh‼ nm g․n t⁇ tiên 

Mong ⁕n ho„ng th⁏⁚ng đ5353         ,n‵yuq c 

Cho th․n lo l.ng vi‹c riêng c⁌a mình 

Khi xong tr⁘ l•i đ‶ kinh 

H‶t lòng ph⁎c v⁎ tri‵u đ›nh nh⁏ x⁏a.” 
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6 B‥y gi⁖ đ⁏⁚c l‹nh nhà vua, 

D⁏-ti‹p đ‾nh l‸ 7t⁆ng đ⁏a cha gi„.         3540 

Gi‶p dân góp m,aig maht t 

C⁀ đo„n tr⁏⁘ng lão tri‵u ca d⁔ tùng. 
8 H⁃ hàng, thân t⁉c theo cùng, 

Diên-san v.ng bóng, ch‼ còn tr‱ con 
9 Có  quân h⁉ t⁆ng l‴n đ⁏⁖ng,         3545 

Đ‟m tang long tr⁃ng, đ‾a ph⁏⁕ng ch⁏a t⁐ng.  
10 Tang đo„n sau đ⁀ qua s⁄ng, 

Đ‶n n⁕i m⁉ đ‾a t‶ vong b†y ngày. 
11 Ng⁏⁖i dân b†n x⁑ đ⁀ đ‣y, 

T⁗i coi đ⁄ng đ†o, ma chaya kh‟c th⁏⁖ng.        3550 
12 Anh em hoàn t‥t m⁃i đ⁏⁖ng, 

Nh⁏ l⁖i cha tr⁆i 13h‶t lòng hi‶u thân. 
14 Cùng nhau v‵ đ‥t Diên-san, 

D⁏-ti‹p tr⁘ l•i vi‹c quan tri‵u đ›nh. 
* 

15 Anh em lo ng•i ph n mình,         3555 

Cha gi„ đ‡ m‥t, đ‹ huynh c⁍ng m⁖.  

D⁏-ti‹p s′ nh,c t⁉i x⁏a 

Đem ra r⁒a h n, nguy to phen này. 
16 Anh em b n đ‶n trình bày, 

Xin tha vi‹c ác nh⁓ng ngày còn th⁕.         3560 

                     
a Ma chay: Người xưa mượn danh từ này để chỉ việc cúng tế 

linh đình theo phong tục người Việt đối với kẻ chết. Thật ra 

đám táng của Gia-cước (Jacob) có thể theo tang lễ long trọng 

của dân Ai-cập xưa. 
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17Ngh‽ cha gi„ m⁗i xu⁆ng m⁅, 

Anh em chém gi‶t, Gi‶p-tô x․m xì. 

L•y quan h‼ x†, qu‴n đi, 

Chúng tôi nô l‹ đ‵n nghì ⁕n tha. 

M‥y l⁖i D⁏-ti‹p nghe qua,          3565 

Ng⁏⁖i li‵n kêu trách, l‹ òa ch⁑a chan. 
18Anh em l p t⁑c v․y quanh, 

S‥p mình xu⁆ng l•y, xin làm tôi quan.  
19 D⁏-ti‹p li‵n đ⁙ các anh: 

Đ⁐ng l„m nh⁏ v y, đ‡ đ„nh kh⁀ coi.         3570 
20 L′ nào em cãi ý Tr⁖i, 

Thi‴n h„nh nh⁏ th⁒a, ng⁏⁖i đ⁖i ph†i theo. 
21 Các anh ch⁗ s⁚ hi‷m nghèo, 

Ph․n em c‥p d⁏⁙ng m⁃i đi‵u luôn luôn. 

“Ng⁏⁚c xuôi trên bi‷n ‣m d⁏⁕ngb,         3575 

K‱ đi ng⁏⁖i t⁗i theo đ⁏⁖ng t⁒ sinh.  

D⁏-ti‹p s⁆ng c†nh thanh bình, 

Nam kha m⁉t gi‥c th‥y mình già nua.  

Tr m m⁆t tu⁇i th⁃ có th⁐a, 

Đ⁏⁚c nhi‵u cháu cht n⁄ đ⁊a b‴n ch‣n.         3580 
23 M⁉t hôm m⁖i h‶t m‥y anh, 

D⁏-ti‹p nh.c l•i ⁕n l„nh Tr⁖i ban 

K‷ t⁐ t⁇ ph⁎ Ra-ham, 

Đ‶n đ⁖i I-giác và thân ph⁎ mìnha  
                     
a Trời làm như vậy, người cãi được nào, thiên số nan đào, phải 

tri thiên mạng, đừng đem lòng oán, mà phải khổ thân...(Bài vè 
cổ)  

b Cõi đời này. Cuộc sống trần gian. 
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H⁑a cho v⁊ng đ‥t c⁏ sinh,          3585 

Trà-nam muôn thu⁘ tr⁘ thành c⁆ h⁏⁕ng. 

D․u nay xa c‟ch đôi đ⁏⁖ng, 

Ngày sau Tr⁖i s′ ban ⁕n tr⁘ v‵b. 
24 Các anh hãy gi⁓ l⁖i th‵, 

Khi em nhm mt, nh⁗ di hài này,         3590 

Khi nào Tr⁖i d•y b⁁ đ‣yc, 

Đem v‵ đ‥t t⁇, ngày rày bi‶t ân. 
* 

Đ⁖i ng⁏⁖i trong ki‶p tr m n m, 

L„m sao s‟nh đ⁏⁚c th⁖i gian c⁌a Tr⁖i.  
25 D⁏-ti‹p sau đ⁀ qua đ⁖i,          3595 

M⁉t tr m m⁏⁖i tu⁇i, theo l⁖i tr⁆i tr ng.  

Ch‟u con ⁏⁗p xác t•m quàn, 

Ch⁖ ng„y Th⁏⁚ng đ‶ g⁃i dân tr⁘ v‵.         3600 
* 

  

                                       
a Nhắc lại lời Thiên Chúa đã hứa từ đời Abraham, đời Isaac và 

đến đời Jacob nhiều lần. 
b Việc trở về này đã ghi trong Kinh thánh, quyển Exodus, ngày 

xưa khi soạn Sấm Truyền Ca, thầy cả Lữ-y Đoan gọi là Lập 
Quốc Kinh (Sấm Truyền Ca, quyển II). 

c Đọc lại đoạn 46 câu số 4 (St 45,4), Thiên Chúa dạy Gia-cước 
(Jacob) di tản qua E-giếp-tô (Ai-cập) và đã hứa sẽ đem trở lại. 
Đọc lại đoạn XV câu 13-14 (St 15,13-14) Thiên Chúa cho Bá-
lâm (Abraham) thấy trước con cháu ông sẽ di tản ra ngoại 
quốc và hứa sẽ đem trở về. 



219 
 
 

 

LÝI KẾT 

 

T※ch x⁏a cho th‥y v‥n đ‵: 

S⁔ đ⁖i, s⁔ đ•o đi k‵ bên nhau, 

Đ⁖i thì danh l⁚i xôn xao,  

Đ•o thì tr․mn l.yagn ý u․c ‷đ gn 

Th‶ gian ph†i có m⁉t ngày,          3605 

H․u coi th.ng l⁚i v‵ tay ông Tr⁖ia 

 

L⁓ Y Đoan 

 

 

 

  

                     
a Người xưa nhìn vào Kinh thánh, theo quan niệm mưu sự tại 

nhân và thành sự tại thiên, nên đã hạ bút kết luận quyển Tạo 

đoan kinh (Genesia) một câu như thế. 
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PHỤ LỤC  

 

MỘT SỐ TỪ ĐÃ CẬP NHẬT 

 

Trong bản văn, những từ in nghiêng là đã 

đƣợc cập nhật theo cách phát âm chung ngày nay. 

Độc giả có thể dựa theo dƣới đây để tìm lại cách 

phát âm xƣa ở Nam bộ. Riêng những từ đánh dấu * 

là theo phát âm riêng của một số vùng ở phía Bắc 

(9/35 từ).  

 

Bậc   Bực: 511, 969, 1151, 2581 

Bảy   Bẩy*: 325, 1358, 1701, 1718, 1887, 

2688, 2690, 2692, 2695, 2697, 2699, 

2731, 2737, 2738, 2739 

Bệnh   Bịnh: 144 

Bôi   Bâu: 1978 

Chảy   Chẩy*: 330, 744 

Chân   Chơn: 138, 164, 803, 823, 915, 1309, 

1314, 1447, 1522, 1708, 1721, 1802, 

1888, 1898, 2060, 2102, 2118, 2152, 

2877, 3393 

Chân   Chƣn: 1121 

Cộng   Cọng: 2023, 3245  

Đàn   Đờn: 1740, 2192, 2212, 2528, 2538 

Dâng   Dƣng: 69, 333, 648, 654, 707, 796, 

1122, 1750, 2654, 2749, 3022, 3182, 

3204, 3502 

Dắt   Dắc: 2024, 2879, 2940, 2970, 2985, 

3095, 3215 

Dãy   Dẫy*: 452, 1858 

Dù   Dầu: 1607 

Đình   Đàng: 2315, 2566, 2720, 2769 
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Đường    Đàng: 551, 635, 828, 1422, 1876, 

1893, 1981, 2060, 2105, 2245, 2283 

Giật     Giựt: 612, 935 

Giàu    Giầu*: 50, 537, 661, 1834, 2194, 

2195 

Loay hoay    Lay quay: 1120 

Lệnh    Lịnh: 27, 90, 142, 153, 302, 351, 

374, 528, 558, 561, 793, 844, 848, 952, 

980, 1446, 2632, 2679, 2719, 2753, 

2820, 2874, 2882, 2889, 2904, 2907, 

2909, 3289, 3317, 3336, 3539 

Màu    Mầu*: 476 

Mừng    Mầng: 2796, 3038, 3259 

Này    Nầy: 171, 180, 213, 344, 386, 538, 

679, 682, 692, 743, 784, 800, 818, 824, 

870, 976, 998, 1002, 1044, 1048, 1081, 

1148, 1190, 1230, 1412, 1416, 1521, 

1596, 1620, 1634, 1640, 1712, 1814, 

1914, 1932, 1958, 1964, 2048, 2087, 

2092, 2095, 2186, 2207, 2224, 2315, 

2427, 2437, 2440, 2486, 2496, 2594, 

2614, 2620, 2670, 2736, 2746, 2828, 

2952, 2962, 2988, 3082, 3088, 3103, 

3133, 3168, 3170, 3235, 3386, 3444, 

3513, 3518, 3558, 3590 

Nghĩa    Ngỡi: 857 

Nhảy    Nhẩy*: 2205 

Nhân    Nhơn: 410, 463, 851, 857, 1146, 

1162, 1178, 1375, 1887, 1900, 1989, 

1997, 2331, 2358, 2627, 2630, 2683, 

2782, 3137, 3424 

Nhật    Nhựt:  35,1489, 2381 

Nhất    Nhứt: 257, 487, 754, 828, 1333, 1792, 

1837, 2072, 2368, 2834, 2947, 3043 
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Phù   Vùa: 1439 

Quyền   Quờn: 55, 816, 1068, 1967, 2558, 

2767, 3100, 3142 

Rằng   Chƣng: 1190 

Tàu   Tầu*: 328, 332 

Thái   Thới: 1498, 1520 

Thụ  Thọ: 077, 325, 721, 2242 

Thủy   Thỉ: 203, 416, 753, 1628, 3440 

Vâng   Vƣng: 405, 528, 685, 1872 

Xảy   Xẩy*: 3062 
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GHI CHÒ VỀ TÊN NGÖÝI VÀ TÊN ĐÇT 

 

Theo các dẫn nhập trong ấn bản Canada 

2000 (xem file PDF trên trang Giáo phận Qui 

Nhơn và tapsanmucdong.net), tác phẩm Sấm 

Truyền Ca do cha Lữ Y Đoan viết bằng chữ Nôm 

năm 1670 đã đƣợc ông Phan Văn Cận phiên âm 

sang chữ quốc ngữ năm 1820. Từ những năm 1860, 

nhờ có các nhà in, sách vở bằng chữ quốc ngữ đã 

đƣợc phổ biến khá rộng, trong đó các tên riêng về 

ngƣời và về đất trong Kinh thánh đều đƣợc viết 

phỏng theo cách viết trong tiếng Latinh. Năm 1885, 

khi cha Phao-lồ Qui có sáng kiến đánh số đoạn và 

số câu bộ Sấm Truyền Ca tƣơng ứng với bản văn 

Kinh thánh, ngài cũng muốn cập nhật hóa các tên 

ngƣời và tên đất trong đó cho gần với cách viết 

Latinh. Tuy nhiên, hình nhƣ việc này không xong 

nổi. Đối chiếu danh sách các tên riêng trong Tạo 

Đoan Kinh theo các cột dƣới đây, có lẽ chỉ có 30 

trƣờng hợp đã đƣợc cập nhật (in nghiêng đậm trong 

cột 1). Trong ấn bản Canada 2000, chủ yếu lấy theo 

bản chép tay của Paulus Tạo, có mấy tên riêng 

thiếu sự thống nhất từ đầu tới cuối tác phẩm: A-

đam/A-dong, Áp-ram/Ấp-lâm, Ra-ham/Bá-lâm, 

Lót/Lộc/Lộc công, Trà-liên/Trà-lê và Sĩ-mông/Sử 

mông. Trong ấn bản này, để độc giả khỏi lúng 

túng, chúng tôi chọn viết thống nhất: Ap-ram, Ra-

ham, Lộc/Lộc-công, Trà-liên và Sĩ-mông. Còn A-
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dong và A-đam cả hai từ đều thông dụng, chúng tôi 

để nguyên. 

Trong bảng đối chiếu dƣới đây, tại cột 6, sẽ 

ghi số thứ tự của câu thơ có tên riêng liên quan; 

những chữ số có kèm dấu * có nghĩa là tại câu này 

có chú thích về tên riêng ấy. 

 

NƢỚC 

MẶN 

2020 

CANADA 

2000 

(Paulus 

Tạo) 

LATIN / 

PHÁP 

PHAN 

VĂN  

CẬN 

PHAO-

LỒ 

QUI 

QUI/CẬN 

1 2 3 4 5 6 

A-bên A-bên Abel An-biên A-bên 164* 

A-đam A-đam/ 

A-dong
a
 

Adamus  A-dong/ A-

dang/ A-

dƣơng 

A-đam 005*, 

096* 

A-ga A-ga Hagar Á-dạ A-ga 716* 

Ái-

xang 

Ái-xang Aser Ái-xang  1756* 

A-ma-

lộc 

A-ma-lộc Amalécite

s 

A-ma-lộc  623* 

Am-

môn 

Am-môn Ammon Hoành-môn Am-

môn 

942*, 

945* 

Am-

nha 

Am-nha Armenia Am-nha  355* 

A-

muôn 

A-muôn Amorrhés A-muôn  701* 

An-

buông 

An-buông Arbée An-buông  1144*, 

2306* 

Án-

giao 

Án-giao Esau Án-giao  1381* 

Án-

xuyên 

Án-xuyên Assyrios Án-xuyên  084* 

                     
a A-đam: 005, 224; A-dong: 095, 
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Áp-ram Áp-
ram/Ấp-
lâm

a
 

Abram Ấp-lâm Áp-ram 511*, 
517* 

A-phác A-phác Arpakshad A-phác  494* 

A-ram A-ram Araméen A-ram Aramé
en 

1142* 

Ấm-
liêm 

Ấm-liêm Ephraim Ấm-liêm Ephrai
m 

3393 

Ba-bên Ba-bên Babel Bá-biện Ba-bên 489* 

Babilon Babilon Babilon Ba-tỷ-luân  445* 

Bá-lạc-
đình 

Bá-lạc-
đình 

Palestine Bá-lạc-đình  1089* 

Bảo-
liêm 

Bảo-liêm Bethléhem Bảo-liêm  2284*, 
3407* 

Ba-
rách 

Ba-rách Barad Ba-lạc Ba-
rách 

744* 

Bằng-
phan 

Bằng-phan Putiphar Bằng-phan  2454*, 
2577* 

Biếc-
sâm 

Biếc-sâm Bersabée Biếc-sâm  1082*, 
1453* 

Biền-
mân 

Biền-mân Benjamin Biền-mân  2282* 

Bồ-
tuân 

Bồ-tuân Bathuel Bồ-tuân  1139* 

Bửu-
tiên 

Bửu-tiên Béthel Bửu-tiên  542*, 
1638* 

Ca-đê Ca-đê Cades Cao-đê Ca-đê 744* 

Ca-in Ca-in Cain Khả-ân Ca-in 160* 

Cai-nan Cai-nan Kénan Cai-nan  235* 

Cam Cam Cham Cân-pha Cam 263*, 
415* 

Cát-đại Cát-đại Gad Cát-đại  1753* 

Cơ-
đằng 

Cơ-đằng Dan 
(ngƣời) 

Cơ-đằng  1745* 

                     
a Ấp-lâm: 551 (St 11,26); Áp-ram (St 11,31-35,12) 
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Cự-sơn Cự-sơn Cousch Cự-sơn  083* 

Da-

buông 

Da-buông Zabulon Da-buông  1773* 

Dêu Dêu Deus ?  2254* 

Di-an Di-an Seir Di-an  1990* 

Diên-la Diên la Gerare Diên la  948*, 

1410* 

Diên-

phan 

Diên-phan Zelpha Diên-phan  1708*, 

1750* 

Diên-

san 

Diên-san Gessen Diên-san  3149* 

Di-

khang 

Di-khang Géhon Di-khang  083* 

Di-yên Di-yên Seir Di-yên  2107* 

Dự-

bàng 

Dự-bàng Jubal Dự-bàng  203* 

Dực-

bảo 

Dực-bảo Jesboc Dực-bảo  1330 

Dƣ-đạc Dƣ-đạc Judas Dƣ-đạc  2295 

Dƣ-tiệp Dƣ-tiệp Joseph Dƣ-tiệp  1780*, 

2359* 

Đá-bạc Đá-bạc Jaboc Đá-bạc  2035* 

Đan-

thành 

Đan-thành Dan (dất) Đan-thành  635* 

Đỗ-

công 

Đỗ-công Edom Đỗ-công  1406* 

E-và E-và Heve,Eva ? E-và 148* 

Ê-đen Ê-đen Eden Yên-đan Ê-đen 086* 

Ê-giếp Ê-giếp AEgyptus 

(Ai-cập) 

Ê-giếp  710 

Ê-nóc Ê-nóc Enoch I-mẫn Ê-nóc 196* 

Gò-mô Gò-mô Gomorrhe

s 

Gò-mô  628*, 

911* 

Gia-

bên 

Gia-bên Jabal Gia-bên  202* 

Gia-

cƣớc 

Gia-cƣớc Jacob Da-cƣớc  1383* 
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Gia-liệt Gia-liệt Jared Gia-liệt  242* 

Giang-

lân 

Giang-lân Zamiran Giang-lân  1329 

Giao-

lập 

Giao-lập Galaad Giao-lập  1958* 

Gia-

phết 

Gia-phết Japhet Gia-phồn  264* 

Giếp Giếp AEgyptus Giếp   

Giếp-

địa 

Giếp-địa AEgyptus Giếp-địa   

Giếp-tô Giếp-tô AEgyptus Giếp-tô  551* 

Giu-

dêu 

Giu-dêu Judei ? Giu-

dêu 

2062 

Giu-

đong 

Giu-đong Jordan Dự-giang Giu-

đong 

595* 

Hạc-

châu 

Hạc-châu Heth Hạc-châu  1583 

Hải-

thành 

Hải-thành Hai Hải-thành  542* 

Hà-lâm Hà-lâm Haran Hà-lâm  516*, 

1612*, 

1656* 

Hà-

môn 

Hà-môn Hémor Hà-môn  2119* 

Hàn-

long 

Hàn-long Héro Hàn-long  2465* 

Hào-

lƣơng 

Hào-lƣơng Hévilath Hào-lƣơng  081* 

Hi-bân Hi-bân Heber Hiển-bằng  499* 

Hiệp-

long 

Hiệp-long Ephron Hiệp-long  1348 

Hiếu-

liêm 

Hiếu-liêm Hirman Hiếu-liêm  2459 

Hồ-

năng 

Hồ-năng Onan Hồ-năng  2466* 

Hữu-

phong 

Hữu-

phong 

Hébron Hữu-phong  2307* 

Hy-bá Hy-bá Hebreux Hy-bá  2614* 

Hy-lộc Hy-lộc Hénoch Hy-lộc  245* 
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Ích-

manh 

Ích-manh Ismael Ức Miên Ích-

manh 

738* 

I-giác I-giác Isaac I-giác  780 

Kê-ru-

bim 

Kê-ru-bim Chérubim Cơ Biên Kê-ru-

bim 

155 

Lã-bàng Lã-bàng Laban Lã-bàng  1281 

La-

cƣơng 

La-cƣơng Rachel La-cƣơng  1663* 

La-

mạch 

La-mạch Lamech La-mạch                                                                                                                                         La-

mạch 

255* 

Lan-

bạch 

Lan-bạch Rebecca Lan-bạch  1140* 

Lệ-anh Lệ-anh Léa Lệ-anh  1690* 

Lễ-ƣng Lễ-ƣng Reu Lễ-ƣng  503* 

Lễ-vị Lễ-vị Lévi Lễ-vị  1733* 

Lộc, 

Lộc-

công 

Lót/Lộc, 

Lộc-công
a
 

Loth Lộc, Lộc-

công 

 517*, 

574, 

887*, 

871* 

Lữ-bình Lữ-bình Ruben Lữ-bình  1732* 

Lƣ-gia Lƣ-gia Luza Lƣ-gia  1638* 

Mạc-

đằng 

Mạc-đằng Madan Mạc-đằng  1329 

Mạc-

linh 

Mạc-linh Mambré Mạc-linh  608* 

Mạch-

liên 

Mạch-liên Mahaléel Mạch-liên  239* 

Mạch-

tam 

Mạch-tam Mésopotam

ia 

Mạch-tam  1200*, 

1599* 

Mã-điền Mã-điền Madian Mã-điền  1330 

Mai-lệ Mai-lệ Maheleth Mai-lệ  1610* 

Mã-liệt Mã-liệt Abimélech Mã-liệt  949* 

Mạnh-

đạt 

Mạnh-đạt Manasse Mạnh-đạt  3393 

Mã-thƣ-

san 

Mã-thƣ-san Mathusale

m 

Mã-thƣ-san  249* 

                     
a Lót: 7 (câu 574-640); Lộc (6)/Lộc công (14): (câu 866-946) 
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Minh-

điệp 

Minh-điệp Melchiséde

ch 

Minh-điệp  645* 

Mô-áp Mô-áp Moab Mông-á Mô-áp 940* 

Na-khôi Na-khôi Nachor Na-khôi  507* 

Nã-khôi Nã-khôi Nakhor Nã-khôi  1136*, 

1969* 

Nem-rốt Nem-rốt Nemrod Niêm-lộc Nem-rốt 441* 

Niếp-

tăng 

Niếp-tăng Nephtali Niếp-tăng  1748* 

Ninh-vi Ninh-vi Ninive Ninh-vi  448* 

No-e No-e Noe Nhữ-yên No-e 259*, 

404* 

Nƣơng-

mai 

Nƣơng-mai Noema Nƣơng-mai  207* 

Ơ-

phách 

Ơ-phách Euphrate Uông-phát Ơ-

phách 

085* 

Pha-

lăng 

Pha-lăng Pharan Pha-lăng  1057* 

Phàn-cơ Phàn-cơ Phicol Phàn-cơ  1059* 

Phan-

liệt 

Phan-liệt Phaleg Phan-liệt  2554* 

Phàn-

nguyên 

Phàn-

nguyên 

Phanuel Phàn-nguyên  2056* 

Pha-rao Pha-rao Pharaon Phan-trào Pha-rao 558*, 

2557* 

Phi-sơn Phi-sơn Phison Phi-sơn  081* 

Ra-ham Bá-lâm/ 

Ra-ham
a
 

Abraham Bá-lâm Ra-ham 754* 

Sa-duật Sa-duật Sarug Sa-duật  505* 

Sa-liên Sa-liên Saleg Sa-liên  497* 

Sa-

nƣơng 

Sa-nƣơng Aseneth Sa-nƣơng  2784* 

Sa-ra Sa-ra Sara Sa-lâm Sa-ra 772*, 

1174*, 

1346* 

Sa-rai Sa-rai Sharai Sa-lan  529*, 

3516 

Sa-thƣ Sa-thƣ Cétura Sa-thƣ  1328* 

                     
a Bá-lâm (3): 3209-3583; Raham (51) 
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Sem Sem Sem Siêu-mặc Sem 263* 

Sét Sét Seth Sĩ-thức Sét 218* 

Sĩ-kiêm Sĩ-kiêm Sichem Sĩ-kiêm  535* 

Sĩ-mông Sĩ-mông/ 

Sử-mông
a
 

Siméon Sĩ-mông/ 

Sử-mông
b
 

 1732* 

Sinh-

việt 

Sinh-việt Silvestrem Sinh-việt  616* 

Sô-đông Sô-đông Sodoma Sô-đông  596*, 

628* 

Sơ-cuộc Sơ-cuộc Socoth Sơ-cuộc   

Sƣ-la Sƣ-la Sela Sƣ-la  2468* 

Tích-

giang 

Tích-giang Tigris Tích-giang  084* 

Từ-canh Từ-canh Tubalcain Từ-canh  205* 

Thanh-

lê 

Thanh-lê Tharé Thanh-lê  509* 

Thanh-

mai 

Thanh-mai Thamar Thanh-mai  2472* 

Thậm-

đa 

Thậm-đa Abundantia Thậm-đa  1482* 

Thiên-

san 

Thiên-san Moriah Thiên-san  1094* 

Thùy-

nga 

Thùy-nga Dina Thùy-nga  1776* 

Trà-liên Trà-liên Bila Trà-liên/ Trà-

lê 
c
 

 1721* 

Trà-nam Trà-nam Chanaan Trà-nam Trà-

nam 

760*, 

1591* 

U-thành U-thành Ur U-thành U-thành 514* 

Việt-sở Việt-sở Jacsan Việt-sở Việt-sở 1329 

Xuân-

anh 

Xuân-anh Sue Xuân-anh Xuân-

anh 

2462* 

Xuân-ân Xuân-ân Dué Xuân-ân Xuân-

ân 

1330 

Xuyên-

địa 

Xuyên-địa/ 

Su-rê: 729 

Sur Xuyên-địa Xuyên-

địa 

948* 

                     
a Sĩ-mông/Sử-mông 2294 
b Sĩ-mông/Sử-mông 2294 
c Trà-lê: 2299 
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Yết-kha Yết-kha Issachar Yết-kha Yết-kha 1771* 

Yết-linh Yết-linh Israel Yết-linh Yết-linh 2048*, 

2125*, 

2264* 

Ý-nữu Ý-nữu Enosh Ý-nữu Ý-nữu 220*, 

232* 
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